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Útdráttur 

Ákvæði þess efnis að heimilt sé úrskurða sakborning í farbann er að finna í 1. mgr. 100. gr. laga 

um meðferð sakamála nr. 88/2008. Úrræðinu er ætlað að tryggja veru sakbornings á landinu á 

meðan sakamál er til rannsóknar sem og til meðferðar hjá dómstólum. Viðfangsefni þessarar 

ritgerðar er ætlað að varpa nánara ljósi á skilyrði og beitingu úrræðisins. Ber ritgerðin heitið 

„Farbann skv. 1. mgr. 100. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008. Hvaða þættir hafa áhrif 

á mat dómstóla þegar til álita kemur að beita úrræðinu?“. 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar er fjallað um rannsókn sakamála og þær meginreglur sem gilda við 

rannsóknina sem og meðferð sakamálsins fyrir dómstólum. Þar sem rannsóknarefnið er 

þvingunarráðstöfun, er í þriðja kafla fjallað um helstu einkenni þeirra og skilyrði fyrir beitingu 

þeirra. Einnig er í kaflanum fjallað stuttlega um bætur vegna þvingunarráðstafana. Fjórði kafli 

inniheldur umfjöllun um gæsluvarðhald og aðrar sambærilegar ráðstafanir sem og skilyrði allra 

úrræðanna. Í fimmta kafla er farið yfir gildandi reglur um gæsluvarðhald, farbann og 

sambærileg úrræði á Íslandi, Danmörku og Noregi. Meginefni ritgerðarinnar grundvallast af 

rannsókn á dómaframkvæmd landanna þriggja, sem fjallað er um í sjötta kafla sem og 

dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu, í þeim sjöunda. Rannsóknin leiddi í ljós að 

uppruni sakbornings vegur þyngst við mat dómstóla þegar til álita kemur að beita farbanni. 

Einnig að dómstólar hafa gengið langt í mati sínu á að sakborningur hafi tengsl við önnur lönd 

og að ákæruvaldið þurfi ekki að sýna fram á fullnægjandi sannanir á þeim tengslum sem 

sakborningur á að hafa við annað land. Var einnig sýnt fram á að dómaframkvæmd í 

farbannsmálum hérlendis væri í fullu samræmi við ákvæði mannréttindasáttmála Evrópu. 

 
 

  



ii 

 

Abstract 

According to the first paragraph in Article 100 of the Criminal Procedure Act no. 88/2008, the 

accused may be prohibited to leave the country. The resource is intended to ensure the presence 

of the accused in the country while a criminal case is being investigated and during legal 

procedure in the court of law. The topic of this thesis is intended to shed more light on the 

conditions and application of the resource. The paper is entitled "Travel ban according to 

Paragraph 1 Article 100 of the Criminal Procedure Act no. 88/2008. What factors influence 

judicial evaluation when considering the use uf the resource? ”. 

The second chapter deals with criminal investigations and the principles that apply as well as 

the handling of criminal cases in court. The third chapter discusses coercive measures, their 

main characteristics and conditions for their application. Chapter Four contains a discussion of 

detention and other similar measures as well as their conditions. The fifth chapter reviews the 

current rules on detention, travel ban and comparable resources in Iceland, Denmark and 

Norway. The essence of the thesis is based on a study of the three countries case law, discussed 

in chapter six as well as the case law of the European Court of Human Rights, in the seventh. 

The study found that the origin of the accused weighs most on the judicial review when it comes 

to detention. Also, the courts have reached quite far in their assessment that the accused has 

links with other countries and that the prosecution does not have to provide sufficient evidence 

of the relationship that the accused has with another country. It was also shown that judicial 

proceedings in the national courts in Iceland were in full compliance with the provisions of the 

European Convention on Human Rights.  
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Formáli 
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1 Inngangur 

Á undanförnum áratug hefur ferðamönnum sem heimsækja Ísland fjölgað gífurlega og á sama 

tíma hefur verið mikil aukning í komu flóttamanna og hælisleitenda hingað til lands. Staðreynd 

er að þessir einstaklingar brjóta af sér á íslenskri grundu rétt eins og Íslendingar. Þegar sú staða 

kemur upp getur verið nauðsynlegt að banna þeim brottför af landinu til að tryggja veru þessara 

einstaklinga á meðan rannsókn og dómsmeðferð sakamálsins fer fram. Í þessum tilvikum, að 

ákveðnum skilyrðum uppfylltum, hefur lögregla úrræði sér til handa sem nefnast 

þvingunarráðstafanir í þágu rannsóknar sakamála og meðal þeirra eru ýmiskonar úrræði sem 

svipta menn frelsi sínu en þó að misjöfnu leiti. Úrræðin eru m.a. gæsluvarðhald og farbann sem 

er helsta rannsóknarefni ritgerðarinnar. Notkun farbanns sem þvingunarúrræðis hérlendis hefur 

verið mun algengara en til dæmis í Danmörku og kann ástæða þess að vera sú að Ísland er 

landfræðilegra einangraðara en flest önnur lönd og því rík ástæða til rannsóknar á úrræðinu. 

Stíga þarf þó varlega til jarðar þegar ákvörðun um að beita þvingunarúrræði er tekin. Ástæða 

þess er sú að baki slíkri ákvörðun liggja tvö andstæð sjónarmið, annarsvegar er það 

þjóðfélaginu til hagsbóta að afbrot séu upplýst og hinsvegar þarf að horfa til réttaröryggis 

mögulegra sakborninga eða annara sem aðgerðirnar kunna að beinast að.1 Því má segja að ávallt 

þurfi að vega og meta allar aðstæður hverju sinni þegar grípa á til þvingunarráðstafana. Kanna 

þarf, hvort nauðsynlegt sé að beita úrræðinu til að tryggja rannsóknarhagsmuni máls eða rekstur 

þess fyrir dómi og hvort réttaröryggi þeirra sem úrræðið beinist gegn, sem mögulega eru 

saklausir, sé tryggt. Mótun þeirra réttarreglna sem um framangreint gilda er í höndum 

stjórnarskrár- og löggjafarvaldsins og hlutverk dómara að meta þessi, oft á tíðum, andstæðu 

sjónarmið og taka afstöðu til þeirra.2 

Kveikjan að rannsóknarefninu var úrskurður Landsréttar frá 11. maí 2018 í máli nr. 421/2018 

þar sem felldur var úr gildi úrskurður héraðsdóms um farbann yfir bandarískum ferðamanni 

sem í kjölfarið fór af landi brott. Var í kjölfar úrskurðarins mikil umræða um þetta mál í 

fjölmiðlum sökum þess að sakborningur yfirgaf landið. Var hann grunaður um alvarlegt 

umferðarlagabrot sem skildi brotaþola eftir alvarlega skaddaðann, mun hann aldrei ná sér og 

þarf á aðstoð að halda við daglegt líf. Brottför sakbornings skildi því eðlilega marga, 

sérstaklega brotaþola og hans aðstandendur, eftir í lausu lofti varðandi það hvort hægt yrði að 

sækja manninn til saka og þá einnig með tilliti til einkaréttarlegra krafna brotaþola. Dómur 

 
1 Eiríkur Tómasson, Sakamálaréttarfar: rannsókn : þvingunarráðstafanir (Codex 2012) 153.  
2 sama heimild.  
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Landsréttar fór gegn ríkjandi dómvenju hérlendis og voru afleiðingar hans til mikillar 

umfjöllunar í fjölmiðlum.  

Rannsóknarefni ritgerðarinnar er það lögfræðilega álitaefni hvaða þættir hafa áhrif á mat 

dómstóla þegar til álita kemur að beita farbanni skv. 1. mgr. 100. gr. laga um meðferð sakamála 

nr. 88/20083 í stað  til dæmis gæsluvarðhalds sem er meira íþyngjandi úrræði. Við rannsóknina 

voru allir dómar Hæstaréttar skoðaðir þar sem úrræðinu hefur verið beitt frá gildistöku 

núgildandi sakamálalaga þann 1. janúar 2009 fram til desember 2019 og alla dóma Landsréttar 

um málefnið frá því að dómstóllinn var settur á fót. Til að fá skýrari sýn á þessi sjónarmið sem 

notuð hafa verið við matið var einnig skoðuð löggjöf og valda dóma Hæstaréttar Noregs, 

Danmerkur sem og dóma Mannréttindadómstóls Evrópu4 sem gengið hafa um efnið fram til 

desember 2019. Vert er þó að taka það fram að gæsluvarðhalds- og farbannskröfur teljast til 

svokallaðra rannsóknarmála og skv. o. lið 5. gr. reglna dómstólasýslunnar nr. 3/2019 eru 

úrskurðir héraðsdómstóla því óbirtir.5 Takmarkaði það rannsóknina við skoðun á þeim málum 

þar sem úrskurðir héraðsdóms hafa verið kærðir. Þar sem umfjöllunarefni ritgerðarinnar er 

rannsóknaraðgerð er nauðsynlegt að taka stutta umfjöllun um rannsókn sakamála, markmið 

hennar og þær meginreglur sem um rannsóknina gilda.  

2 Rannsókn sakamála og markmið hennar 

Líkt og fram kemur í 1. mgr. 52. gr. sml. er rannsókn sakamála í höndum lögreglu, nema að 

mælt sé um annað í lögum. Hið sama kemur einnig fram í 1. mgr. 8. gr. lögreglulaga nr. 

90/19966 en þar segir að lögregla annist rannsókn sakamála undir stjórn héraðssaksóknara eða 

lögreglustjóra.  

Þar sem aðalumfjöllunarefni ritgerðarinnar er þvingunarráðstöfun er mikilvægt að fjalla um 

tengsl markmiða rannsóknar sakamáls við úrræðið. Samkvæmt 1. mgr. 53. gr. sml. er markmið 

rannsóknar að afla allra nauðsynlegra gagna til þess að ákæruvaldið geti, að rannsókn lokinni, 

ákveðið hvort sækja eigi mann til sakar sem og afla gagna til undirbúnings málsmeðferðar fyrir 

dómi. Í 145. gr. sml. kemur fram að þegar ákærandi  hefur fengið gögn máls í hendur og 

fullvissað sig um að rannsókn málsins sé lokið, skal hann athuga hvort sækja eigi sakborning 

 
3 Hér eftir verður fjallað um lög um meðferð sakamála nr. 88/2008 sem „sml.“ eða „sakamálalög“ eftir því sem   

við á. 
4 Hér eftir verður fjallað um Mannréttindadómstól Evrópu sem „MDE“. 
5 „Reglur um birtingu dóma og úrskurða á vefsíðu dómstólanna“ (Dómstólasýslan)  

<https://www.domstolar.is/domstolasyslan/reglur/reglur-um-birtingu-doma-og-urskurda-a-vefsidu-    

domstolanna/> skoðað 2. október 2019.      
6 Hér eftir verður fjallað um lögreglulög nr. 90/1996 sem „lrl.“. 
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til sakar eður ei. Einnig skal ákærandi, ef hann telur það sem fram er komið ekki næginlegt eða 

líklegt til sakfellis, láta við svo búið standa en annars höfða mál á hendur sakborningi skv. 152. 

gr., sbr. þó 146. gr. sml. Af framansögðu má áætla að fyrir hendi þurfi að vera tvö atriði til þess 

að mál sé höfðað. Það fyrra lýtur að verknaðinum eða háttseminni, því ekki er nóg að aðeins 

verknaðurinn liggi ljóst fyrir eða sé sennilegur, heldur verður hann einnig, að mati ákærenda, 

að vera refsiverður svo gefin verði út ákæra. Seinna atriðið lýtur að því að ljóst þarf að vera 

eða að lágmarki líklegt að sakborningur hafi framið eða átt þátt í verknaði sem, að mati 

ákærenda, sé refsiverður. Því má segja að þetta markmið rannsóknar sé á þann veg að miða 

skuli að því að upplýsa hvort hlutlæg eða huglæg skilyrði séu fyrir hendi að rannsókn lokinni 

til að höfðað verði mál á hendur sakborningi.7  

Þegar ofangreind markmið rannsóknar eru skoðuð í tengslum við þvingunaráðstafanir verður 

að horfa til þeirra meginreglna, sem fjallað verður nánar um í kafla 2.1 hér að neðan, sem 

lögreglu og ákærendum ber að fylgja við rannsókn sakamáls sem og meðferð þess fyrir dómi. 

Því á lögreglu og ákærendum hvílir hlutlægnisskylda, málshraðaregla og meðalhófsregla og 

því bera þeir aðilar ákveðna skyldu til að binda enda á þvingunarráðstöfun sem úrskurðuð hefur 

verið ef ljóst sé að sannanir séu ekki sterkar gegn sakborningi og ættu ekki að beita slíkum 

ráðstöfunum ef það þykir ekki nauðsynlegt fyrir markmið rannsóknar málsins. Svo að lokum 

er málshraði afar mikilvægur fyrir sakborning sem sætir þvingunarráðstöfun vegna markmiðar 

rannsóknar, því ráðstöfunin ætti ekki að standa lengur en nauðsyn er á, líkt og nánar verður 

fjallað um í kafla 3.2.  

Í 54. gr. sml. er fjallað um að hvaða atriðum rannsóknin skuli einkum beinast. Þar segir að 

rannsaka skuli og afla allra tiltækra gagna um verknaðinn sem um ræðir til dæmis stað, stund 

og öll þau atvik sem má telja að máli geti skipt, leita að þeim sem grunaður er um afbrot sem 

og finna sjónarvotta og aðra sem líklegt þykir að borið geti vitni. Einnig að finna og leggja hald 

á muni sem og önnur sýnileg sönnunargögn ásamt því að rannsaka vettvang, ef við á, og þau 

ummerki sem kunna að vera eftir brot. Að auki skal rannsaka atriði sem varða sakborning 

sjálfan t.d. ef ástæða er til skal rannsaka aldur, persónulegar aðstæður s.s. heimilis- og 

fjölskylduhagi, störf, menntun og efnahag. Andlegi þátturinn skal einnig rannsakaður s.s. 

hvernig hegðun sakbornings var fyrir og eftir brotið, þroski hans og bæði andlegt og likamlegt 

heilbrigðisástand. Greinin segir einnig til um að rannsaka skuli hugarfar og hvatir sakbornings 

til brots, hvort brotið hafi verið framið af ásetningi eða gáleysi, hvort um tilraun hafi verið að 

 
7 Eiríkur Tómasson, Sakamálaréttarfar (n. 1) 47–48. 
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ræða og að lokum að ef um er að ræða fleiri en einn sakborning, skuli rannsaka þátt hvers um 

sig. Líkt og gefur að skilja verður að tryggja veru sakbornings á landinu með farbanni svo að 

markmið rannsóknarinnar geti verið uppfyllt, því ómögulegt væri til dæmis að reyna að meta 

andlega þátt hans sem og hvatir hans og hugarfar ef hann er farinn af landi brott á meðan 

rannsókn stendur. 

Þrátt fyrir orðalag áðurnefndrar 54. gr. sml. um að rannsaka skuli ákveðin atriði sem þar eru 

talin upp, verður að áætla að lögreglan hafi ákveðið svigrúm þess efnis, enda eru afbrot mjög 

ólík og málsatvik afar mismunandi aftir brotum.8 Af því sögðu, getur það, eðli málsins 

samkvæmt, verið misjafnt milli einstakra mála, þrátt fyrir að brotin séu samskonar, hvort 

nauðsynlegt sé að úrskurða sakborning í farbann og getur það farið eftir því hvert markmið 

rannsóknarinnar er hverju sinni. Þetta sjónarmið kemur skýrt fram í athugasemdum við 2. mgr. 

54. gr. sml. með frumvarpi til laganna en þar segir að lögreglunni sé gefið frjálsar hendur 

varðandi sönnun á þeim atriðum sem upp eru talin í málsgreininni.9 Talið er að líta beri svo á 

að hið sama eigi einnig við um 1. og 3. mgr. greinarinnar og má því til stuðnings m.a. nefna 

Hrd. 557/20017 þar sem ökumaður bifreiðar var tekinn fyrir akstur undir áhrifum áfengis. Var 

ökumaðurinn áberandi ölvaður og var skráð í skýrslu lögreglu að hann virtist vera búinn að 

gleyma því sem sagt var við hann nokkrum mínútum áður. Var, ástands hans vegna, ekki hægt 

að taka lögregluskýrslu af honum og var hann ekki boðaður til skýrslutöku aftur og taldi 

sakborningur því að rannsókn málsins væri ábótavant. Hæstiréttur taldi þó að sakarefnið væri 

það einfalt að hægt væri að leggja dóm á málið og var sakborningur sakfelldur fyrir 

ölvunarakstur. 

Þrátt fyrir að ofangreind markmið rannsóknar séu skýr er lögreglu og ákæruvaldi ekki gefnar 

frjálsar hendur um hvernig og hvenær hinir ýmsu þættir rannsóknarinnar eru gerðir og verður 

ávallt að gæta að meginreglum réttarfarsins, þá sér í lagi þegar þvingunarráðstöfum er beitt.  

2.1 Gildandi meginreglur við rannsókn sakamála 

Líkt og áður segir gilda hinar ýmsu meginreglur við rannsókn sakamála og eru meginreglurnar 

afar þýðingarmiklar þegar kemur að því að meta hvort og hvenær þvingunarráðstöfunum sé 

beitt sem og hvaða ráðstöfun eigi við hverju sinni.  Þær meginreglur koma skýrt fram í 2. og 3. 

mgr. 53. gr. sml. og eru þær hlutlægnisreglan, reglan um hraða málsmeðferð og 

meðalhófsreglan. Þrátt fyrir að meginreglurnar vísi aðallega til meðferðar máls fyrir 

 
8 sama heimild 48. 
9 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 252, 233. mál, athugasemdir við 2. mgr. 54. gr. 
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dómstólum þá ná þær að auki til meðferðar máls hjá lögreglu sem og ákæruvaldi eftir því sem 

við á, áður en mál er dómtekið. Handhafar ríkisvaldsins njóta yfirburðarstöðu gagnvart 

sakborningi og hefur það áhrif á þær meginreglur sem um meðferð sakamála gilda, þar sem 

meginmarkmið flestra meginreglnanna er að gæta mannréttinda sakborninga og gæta þess að 

saklausir menn verði ekki sakfelldir.10 

Áðurnefnt sjónarmið einkennir núverandi réttarríki og því eru meginreglurnar ekki aðeins 

tilgreindar í sakamálalögunum, heldur njóta þær enn frekari verndar í stjórnarskrá lýðveldisins 

Íslands nr. 33/194411 til dæmis 67. gr. um persónufrelsi manna, 70. gr. um réttláta og hraða 

málsmeðferð sem og fyrirmæli Mannréttindasáttmála Evrópu.12 Er þó ekki hægt að einblína á 

eitt sjónarmið í réttarríkinu, það er að segja aðeins réttaröryggi sakbornings, heldur vegast á 

tvö ólík sjónarmið og er ónefnda sjónarmiðið það að ótækt er að hefta störf lögreglu og 

ákæruvalds svo mikið að þau geti ekki upplýst framin afbrot. Hægt er að segja að með því að 

upplýsa afbrot sé verið að tryggja réttaröryggi almennings sem og brotaþola sjálfs. Hafa þessi 

ólíku sjónarmið mótað meginreglurnar um meðferð sakamála sem fjallað verður nú um hér í 

framhaldi.13 

Hlutlægnisskyldan kemur skýrt fram í 1. málsl. 2. mgr. 53. gr. sml., en þar segir að þeir sem 

rannsaki sakamál eigi að vinna að því að hið sanna og rétta komi í ljós og leita jafnt að atriðum 

sem horfa sýknu og sektar. Í málsgreininni er því mælt fyrir um algjöra hlutlægni þeirra sem 

annast rannsókn sakamála í störfum sínum.14 Líkt og segir í fyrri hluta framangreinds málsliðar 

skulu þeir sem rannsaka sakamál vinna að því að hið sanna og rétta komi í ljós og er þar um að 

ræða eina af meginreglu sakamálaréttarfars sem nefnd hefur verið sannleiksreglan. Sú regla 

mælir því einnig fyrir um að þeir sem annist rannsókn skuli vera óhlutdrægir og er hún ef þeim 

sökum réttilega felld undir hlutlægnisregluna.15 Með þessari reglu er ekki aðeins reynt að koma 

í veg fyrir að saklausir menn séu dæmdir fyrir brot sem þeir ekki frömdu, heldur einnig að þeir 

sem sekir eru hjóti lögmælt viðurlög.16 Vert er að nefna að hlutlægnisreglan á einnig við um 

handhafa ákæruvaldsins og er hana að finna í 1. málsl. 3. mgr. 18. gr. sml. og hvílir sú regla á 

þeim við aðkomu þeirra að rannsókn sakamála sem og við ákvörðun um saksókn.17 Seinni 

 
10 Eiríkur Tómasson, Meginreglur sakamálaréttarfars (2. útgáfa, Úlfljótur 2009) 1–2.  
11 Hér eftir verður fjallað um stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 sem „stjskr“. 
12 Hér eftir verður fjallað um Mannréttindasáttmála Evrópu sem „MSE“. 
13 Eiríkur Tómasson, Meginreglur sakamálaréttarfars (n. 10) 2.  
14 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 252, 233. mál, athugasemdir við 1. mgr. 53. gr. 
15 Eiríkur Tómasson, Sakamálaréttarfar (n. 1) 53–54.  
16 Eva Smith, Straffeproces: grundlæggende regler og principper (3. udgave, GadJura 1994) 16–17. 
17 Eiríkur Tómasson, Sakamálaréttarfar (n. 1) 54. 
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málsl. 2. mgr. 53. gr., líkt og áður segir, fjallar um að ávallt skuli horfa til sýknu eða sektar og 

á lögreglan, samkvæmt þessu, ekki að láta það hafa áhrif á sig við gagnaöflun um refsiverða 

háttsemi hvort gögnin séu sakborningi í hag eða óhag. Með mikilli einföldun er því hægt að 

segja, skv. hlutlægnisreglunni, að þegar skaborningur neitar sök skal við upphaf rannsóknar 

ganga út frá því að neitun sakbornings eigi við rök að styðjast og að hann sé saklaus um þá 

háttsemi sem honum er gefið að sök.18 

Regluna um hraða málsmeðferð má finna í 2. málsl. 2. mgr. 53. gr. sml. en þar segir að þeir 

sem annast ransókn sakamála skuli hraða meðferð mála eftir því sem kostur er. Kemur þessi 

regla heim og saman við ákvæði 1. mgr. 70. gr. stjskr.  þar sem segir að allir hafi rétt á því að 

fá úrlausn varðandi ákæru sér á hendur um refsiverða háttsemi innan hæfilegs tíma fyrir 

óhlutdrægum og óháðum dómstóli, auk þess sem áþekka reglu er að finna í 1. mgr. 6. gr. laga 

nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu. Þrátt fyrir að orðalag framangreindra ákvæða 

stjskr. og MSE. fjalli í raun aðeins um meðferð mála hjá dómstólum, hafa þau verið skýrð á 

þann veg að þau gildi einnig um málsmeðferð á rannsóknarstigi og átti reglan því einnig við 

um rannsókn sakamála fyrir gildistöku núgildandi sml. Mörg góð og gild rök eru fyrir reglunni 

um hraða rannsókn og má til dæmis nefna að brotaþoli og aðrir geta haft sérstaka hagsmuni af 

úrlausn málsins, erfiðara getur reynst að afla sönnunargagna þegar langt er liðið frá brotinu og 

hefur það ákveðin varnaðaráhrif ef tími frá broti til refsingar er skammur. Auk þess geta tafir á 

rannsókn leitt til vægari refsinga og brotin geta hreinlega fyrnst. Eins og gefur að skilja á reglan 

sérstaklega við þegar um er að ræða þvingunarráðstöfun sem felur í sér frelsissviptingu á borð 

við gæsluvarðhald og farbann, þar sem enginn ætti að þurfa að sæta slíkri frelsissviptingu 

lengur en nauðsynlegt er.19  

Geta vankanntar á málshraða valdið því að kröfu um þvingunarráðstöfun sé hafnað, sem dæmi 

um slíkt mál má nefna dóm Hæstaréttar frá 4. júlí 2011 í máli nr. 409/2011. Í því máli hafði 

sakborningur verið dæmdur fyrir alvarlega líkamsárás í héraði og áfrýjaði hann dómnum til 

Hæstaréttar. Ákæruvaldið fór fram á áframhaldandi gæsluvarðhald yfir honum á grundvelli 2. 

mgr. 95. gr. sml. þar til dómur gengi fyrir Hæstarétti. Taldi Hæstiréttur að sökum þess að málið 

hefði ekki verið rekið með hæfilegum hraða og með tilliti til þess að sakborningur hafði sætt 

gæsluvarðhaldi í langan tíma ástæðu vera til þess að fella gæsluvarðhaldsúrskurðinn úr gildi. 

 
18 sama heimild. 
19 sama heimild 62–63. 
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Meðalhófsreglan er afar mikilvæg þegar kemur að því að meta hvort og hvaða 

þvingunarráðstöfun sé beitt og er hana að finna í 3. mgr. 53. gr. sml. og segir þar að gæta skuli 

að valda mönnum ekki meira óhagræði, tjóni eða miska en óhjákvæmilegt er við rannsókn 

sakamála. Auk þess segir í málsgreininni að ekki megi beita sakborning eða aðra harðræði 

umfram lagaheimildir og nauðsynlegt þykir til að vinna bug á mótþróa þeirra við lögmætar 

aðgerðir eða beita þá ólögmætri þvingun í verki eða orði til dæmis með hótunum. Framangreind 

meðalhófsregla er, eins og gefur að skilja, nátengdar meðalhófsreglu 12. gr. stjórnsýslulaga nr. 

37/1993 sem segir að aðeins skuli taka íþyngjandi ákvörðun þegar markmiði verður ekki náð 

með öðru eða vægara móti og að gæta skuli þess að ekki sé farið strangar í sakirnar en 

nauðsynlegt þyki. Meðalhófsreglan tengist einnig hinum meginreglunum meðal annars 

málshraðareglunni, sem fjallað var um hér að ofan, því til dæmis leiðir skemmri rannsóknartími 

óhjákvæmilega til minna óhagræðis og tjóns fyrir hlutaðeigandi.20  

Reynir einkum á sjónarmið um meðalhóf þegar til álita kemur að beita þvingunarráðstöfunum 

í þágu rannsóknar, því lögregla og ákærendur þurfa að líta til meðalhófs þegar ákvörðun er 

tekin um hvort farið verður fram á slíka ráðstöfun. Eðli málsins samkvæmt verða dómarar 

einnig að gæta meðahófs þegar þeir úrskurða um að þvingunarráðstöfun sé beitt með því til 

dæmis með að úrskurða sakborning í farbann frekar en gæsluvarðhald ef það þykir næginlegt 

fyrir markmið ráðstöfunarinnar, en nánar verður fjallað um það í kafla 3.2. um skilyrði 

þvingunarráðstafana hér á eftir. Sem dæmi um beitingu meðalhófs þegar þvingunarráðstöfun 

er beitt vísast til dóms Hæstaréttar frá 16. október 2012 í máli nr. 647/2012. Í málinu hafði 

sakborningur í héraði verið úrskurðaður til að sæta gæsluvarðhaldi á grundvelli b. liðar 1. mgr. 

og 2. mgr. 95. gr. sml. Hæstiréttur felldi þann úrskurð úr gildi og gerði honum þess í stað að 

sæta farbanni skv. 1. mgr. 100. gr. sml. Sagði Hæstiréttur meðal annars í dómi sínum að þrátt 

fyrir að sakborningur væri ekki með lögheimili hérlendis væru ekki nægar ástæður til að beita 

hann svo íþyngjandi úrræði sem gæsluvarðhald væri. Áður en rannsóknarefnið sjálft er krufið, 

verður nú farið í almenna umfjöllun um þvingunarráðstafanir, einkenni þeirra sem og skilyrði 

fyrir beitingu þeirra.   

 

 
20 sama heimild 71. 



8 

 

3 Þvingunarráðstafanir 

Hugtakið þvingunarráðstöfun hefur verið skilgreint á ýmsan hátt í gegnum tíðina og meðal 

annars á þann hátt að lögreglu sé oft á tíðum rétt eða skylt að knýja menn til hlýðni við 

yfirvaldsákvörðun með beitingu líkamlegs valds og að slíkt geti verið nauðsynlegt til að 

yfirvofandi lögbrotum sé afstýrt eða til að knýja menn til að fylgja lögum eða lögmæltum 

valdboðum.21  Önnur einfaldari skilgreining hugtaksins er að um sé að ræða rannsóknarúrræði 

lögreglu, svo sem leit, líkamsrannsókn, símhlustun, haldlagningu, handtöku, gæsluvarðhald, 

farbann og önnur skyld úrræði.22 

Eins og áður hefur komið fram eru þvingunarráðstafanir aðgerðir sem nýtast lögreglu í þágu 

rannsóknar sakamáls. Þrátt fyrir að rannsókn sakamáls beinist helst að því að upplýsa afbrot 

eru ekki allar þvingunarráðstafanir með það að markmiði, heldur getur markmiðið verið að 

auðvelda dómara að ákveða viðurlög, svo sem með geðrannsókn skv. 2. mgr. 77. gr. sml. 

Einnig getur þurft að tryggja nærveru sakbornings svo hægt sé að ljúka málinu til dæmis með 

farbanni skv. 1. mgr. 100. gr. sml. Má því sjá að þvingunarráðstöfunum er ekki eingöngu beitt 

á rannsóknarstigi, heldur einnig eftir að ákæra hefur verið gefin út á hendur sakborningi. Eins 

og gefur að skilja geta þvingunarráðstafanir verið til þess fallnar að mikilvæg réttindi manna 

eins og persónufrelsi og ferðafrelsi skerðast. Þar sem rannsóknarefni ritgerðarinnar lýtur að 

aðferðarfræði að baki mati á skilyrðum þess hvenær unnt er að beita farbanni í stað 

gæsluvarðhalds er í upphafi þörf á að fjalla um helstu einkenni þvingunarráðstafana og skilyrði. 

3.1 Helstu einkenni þvingunarráðstafana 

Það sem talið er einkenna þvingunarráðstafanir er tvennt, annars vegar að þær eru knúnar fram 

með valdi gegn vilja þeirra sem þær beinast að og hins vegar verða menn fyrir skerðingu á 

mikilvægum mannréttindum. Samkvæmt framansögðu er eitt einkenna þvingunarráðstafana að 

þær verða knúnar fram með valdi ef það þykir nauðsynlegt.23 Þó er það ekki alltaf raunin að  

valdbeitingar sé þörf við framkvæmd þeirra, því oft á tíðum liggur fyrir samþykki 

hlutaðeigandi. Samþykkið getur að sjálfsögðu verið veitt af fúsum og frjálsum vilja þess sem 

það gefur, en verður þó að teljast líklegt að slíkt samþykki sé byggt á þeirri vitneskju að öðrum 

kosti yrði umrædd þvingunarráðstöfun knúin fram með valdi. Af þeim sökum verður að flokka 

ráðstafanir eins og leit, haldlagningu og handtöku sem þvingunarráðstafanir þrátt fyrir að 

 
21 Björn Þ. Guðmundsson, Lögbókin þín (Örn og Örlygur 1989) 474. 
22 Páll Sigurðsson (ritstj.), Lögfræðiorðabók: með skýringum (Codex 2008) 517. 
23 Eiríkur Tómasson, Sakamálaréttarfar (n. 1) 148. 
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samþykki liggi fyrir.24 Þegar svo stendur á, að þeir sem ráðstafanirnar beinast að, hafa ekki 

vitneskju um þær er augljóslega ekki beitt líkamlegu valdi við slíka aðgerð, en hinsvegar er 

verið að skerða réttindi hlutaðeigandi og því flokkast þær ráðstafanir einnig sem 

þvingunarráðstafanir.25 Vert er að nefna að samkvæmt meginreglunni geta allir þurft að sæta 

þvingunarráðstöfunum en frá því eru nokkrar undantekningar t.d. börn, sendimenn erlendra 

ríkja, alþingismenn sem og ræðismenn sem undanþegnir eru lögsögu íslenskra stjórnvalda og 

dómstóla vegna úrlendisréttar.26 

Líkt og fram hefur komið er annað skilyrði þess að rannsóknarúrræði teljist til 

þvingunarráðsstafana að úrræðið skerði mikilvæg réttindi manna sem vernduð eru með stjskr. 

og MSE. Engu máli skiptir hvort skerðingin á umræddum réttindum kunni að þykja 

smávæginleg eins og til dæmis farbann skv. 1. mgr. 100. gr. sml., þar sem það úrræði þykir 

mögulega innihalda litla skerðingu samanborið við gæsluvarðhald skv. 1. mgr. 95. gr. sml. 

Farbann telst engu að síður til þvingunarráðstafana þar sem úrræðið skerðir ferðafrelsi 

einstaklingsins sem telst eitt af grundvallarmannréttindum hans og verndað er af 67. gr. stjskr.27 

Líkt og gefur að skilja getur úrræði aðeins talist til þvingunarráðstafana í þágu meðferðar 

sakamáls ef það er hluti af meðferð sakamáls. Þó getur í sumum tilvikum verið erfitt að greina 

á milli þvingunarráðstafana og annarra aðgerða lögreglu, svo sem handtöku þar sem hún getur 

einnig verið liður í aðgerð lögreglu til að halda uppi lögum og reglu sbr. a-lið 1. mgr. 16. gr. 

lrl. Einnig er í þessu skyni vert að nefna að í b-lið 1. mgr. 4. gr. laga nr. 85/2011 um 

nálgunarbann og brottvísun af heimili, segir að heimilt sé að setja á nálgunarbann ef hætta er á 

að viðkomandi brjóti gegn brotaþola.  Að því sögðu geta aðgerðir með það markmið að hindra 

afbrot, eins og til dæmis nálgunarbann ekki talist vera þvingunarráðstöfun í þágu meðferðar 

sakamáls samkvæmt skilgreiningunni.28 

3.2 Skilyrði fyrir beitingu þvingunarráðstafana 

Lögmætisreglan byggist á því að stjórnvöld eru bundin af settum lögum og ákvarðanir þeirra 

verða að eiga sér stoð í lögum og í því fellst einnig að ákvarðanir mega ekki vera í andstöðu 

við þau. Íþyngjandi ákvarðanir lögreglu, sem tengjast rannsókn sakamála, verða því að byggjast 

 
24 Hans Gammeltoft-Hansen, Strafferetspleje II (1. udg., 1. opl, Jurist- og Økonomforbundets Forl 1989) 79–80. 
25 Eiríkur Tómasson, Sakamálaréttarfar (n. 1) 148–149. 
26 Eiríkur Tómasson, Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls (2. útgáfa, Úlfljótur 2009) 3. 
27 Eiríkur Tómasson, Sakamálaréttarfar (n. 1) 149–150. 
28 sama heimild 150. 
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á skýrri lagaheimild.29 Lögregla og önnur stjórnvöld geta því ekki gripið til 

þvingunarráðstafana án þess skýr heimild sé fyrir því í lögum.30 

Líkt og fram hefur komið er meðalhófsreglan ein af meginreglum sakamálaréttarfars og á hún 

sérstaklega við þegar kemur að þvingunarráðstöfunum. Eingöngu skal notast við 

þvingunarráðstafanir ef ekki er hægt að ná settu markmiði með öðru og vægara móti og þá skal 

beita eins vægu úrræði og hægt er, eins og til dæmis farbanni í stað gæsluvarðhalds. Einnig 

skal ávallt skal gæta þess að fara ekki strangar í sakirnar en nauðsynlegt þykir við framkvæmd 

þvingunarráðstafana, sem dæmi um slíkt má nefna 2. mgr. 93. gr. sml. þar sem segir að við 

handtöku skuli forðast að baka hinum handtekna meiri óþægindi eða frekara tjóni en 

nauðsynlegt er. Síðast en ekki síst er það skilyrði að þvingunarráðstafanir skulu ekki vara 

lengur en þörf er á.31 

Framangreind skilyrði eru almenn og eiga alltaf við beitingu úrræðanna. Þeim til viðbótar er 

síðan hverri þvingunarráðstöfun fyrir sig sett sérstök skilyrði í lögum um meðferð sakamála. 

Skilyrði haldlagningar er að finna í IX. kafla og skilyrði hús- og líkamsleitar auk 

líkamsrannsóknar í X. kafla laganna. Þá er kveðið á um skilyrði símhlustunar og annarra 

sambærilegra úrræða í XI. kafla, handtöku í XIII. kafla. Að lokum eru skilyrði gæsluvarðhalds, 

farbanns og sambærilegra ráðstafana að finna í XIV. kafla sml.  

3.3 Bætur vegna þvingunarráðstafana 

Sakborningur sem sætt hefur þvingunarráðstöfun sem sviptir hann frelsi sínu að ósekju getur 

samkvæmt 246. gr. sml. átt rétt til skaðabóta fyrir skerðingu á þeim réttindum sem hann varð 

fyrir. Er ákvæði þess efnis einnig að finna í 5. mgr. 5. gr. MSE og 5. mgr. 67. gr. stjskr. en þar 

segir að hafi maður verið sviptur frelsi sínu að ósekju skuli hann eiga rétt til skaðabóta. 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur skýrt ákvæði 5. mgr. 5. gr. MSE á þann veg að bæturnar 

taki bæði til fjárhagslegs og ófjárhagslegs tjóns.32 Samkvæmt 246. gr. sml. eru aðeins tvö 

skilyrði sem uppfylla þarf svo bætur fáist vegna þvingunarráðstafana og er þau að finna í 1. og 

2. mgr. greinarinnar. Í 2. mgr. 246. gr. sml. segir að dæma skuli bætur vegna aðgerða skv. IX.-

XIV. kafla laganna ef skilyrði 1. mgr. eru fyrir hendi, en þó megi lækka þær bætur ef 

sakborningur hefur sjálfur valdið eða stuðlað að aðgerðunum sem krafan er byggð á. Í 1. mgr. 

greinarinnar segir að sá sem hafi verið borinn sökum í sakamáli eigi rétt á bótum skv. 

 
29 sama heimild 72. 
30 sama heimild 152. 
31 sama heimild 154–156. 
32 Sverre Erik Jebens, Menneskerettigheter i straffeprosessen (Cappelen akademisk forlag 2004) 292. 
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áðurnefndri 2. mgr. ef málið hefur verið fellt niður, hann sýknaður með endanlegum dómi, en 

þó ekki ef hann hafi verið talinn ósakhæfur. Bótaskilda ríkisins er hlutlæg og því skiptir ekki 

máli hvort lögmæt skilyrði til aðgerðanna hafi verið til staðar eða ekki, hvort næginlegt tilefni 

hafi verið til aðgerðanna eða hvort þær hafi verið framkvæmdar á óþarflega hættulegan, 

móðgandi eða særandi hátt.33 Með öðrum orðum, er bótaskylda ríkisins ekki háð því hvort 

tjónið stafi af gáleysi eða ásetningi tjónvalds. 

Líkt og fram kemur í ákvæðinu, getur sá sem sætt hefur farbanni fengið bætur fyrir það tjón 

sem hann hefur orðið fyrir vegna úrræðisins. Í því skyni vísast til dóms Hæstaréttar frá 8. mars 

2012 í máli nr. 492/2011 þar sem sakborningur krafðist bóta vegna gæsluvarðhalds og farbanns 

sem hún sætti. Í málinu taldi Hæstiréttur meðal annars að sakborningur hefði sjálf, með 

háttsemi sinni í aðdraganda gæsluvarðhaldsúrskurðarins, stuðlað að þeirri aðgerð. Taldi 

rétturinn einnig að sakborningur hefði sætt gæsluvarðhaldi lengur en efni stóðu til, þar sem 

hennar þáttur hefði verið upplýstur fyrr og fékk hún því bætur fyrir þann hluta 

gæsluvarðhaldsins. Taldi Hæstiréttur ekki óeðlilegt að hún sætti farbanni þar til dómur gengi í 

máli hennar, en með vísan til að hennar þáttur hefði verið að mestu upplýstur fyrr, ætti hún rétt 

til bóta vegna þeirrar skerðingar sem af farbanninu leiddi.  

Þar sem rannsóknarefni ritgerðarinnar lýtur að beitingu farbanns verður farið ítarlega yfir 

skilyrði þess úrræðis. Auk þess verður á næstu síðum fjallað um skilyrði gæsluvarðhalds og 

sambærilegra úrræða sem öll eiga það sameiginlegt að hafa í för með sér einhverskonar 

frelsissviptingu. 

4 Gæsluvarðhald og aðrar sambærilegar ráðstafanir 

Mikilvægt er fyrir rannsóknarefni ritgerðarinnar að kryfja skilyrði fyrir beitingu 

gæsluvarðhalds. Farbanni er oft á tíðum beitt sem vægara úrræði í stað gæsluvarðhalds og 

skilyrði úrræðanna tveggja þau sömu. Því er mikilvægt að fjalla sérstaklega um skilyrði þess 

að gæsluvarðhaldi sé beitt til þess að geta komist að því hvar mörkin liggja þegar valið stendur 

milli þessa tveggja úrræða.   

Mælt er fyrir um skilyrði gæsluvarðhalds og annarra sambærilegra ráðstafanna í XIV. kafla 

sml. Gæsluvarðhald er sú þvingunarráðstöfun sem gengur lengst í því að skerða mikilvæg 

mannréttindi og eru því úrræðinu settar þröngar skorður meðal annars í 3. mgr. 67. gr. stjskr. 

þar sem kemur til dæmis fram að dómari verði að kveða upp rökstuddan úrskurð varðandi 

 
33 Eiríkur Tómasson, Sakamálaréttarfar (n. 1) 369–370. 
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gæsluvarðhald. Í 1. mgr. 97. gr. sml. kemur hið sama fram auk þess að getið er um 

hámarkstímalengd á gæsluvarðhaldi sem ekki má vara lengur en fjórar vikur í senn. Um er að 

ræða úrræði þar sem tímabundinni frelsissviptingu er beitt í þágu rannsóknar eða meðferðar 

sakamáls þegar ákveðin skilyrði eru fyrir hendi á grundvelli dómsúrskurðar.34 Þrátt fyrir þá 

orðnotkun að um sé að ræða tímabundna frelsissviptingu, má ekki skilja það sem svo að 

einungis sé um örstuttan tíma að ræða, því gæsluvarðhald getur varið frá degi upp í marga 

mánuði.35 Líkt og fram hefur komið er eingöngu heimilt að úrskurða sakborning í 

gæsluvarðhald í fjórar vikur í senn og þarf því alltaf að fá nýjan úrskurð gerist þess þörf. Mest 

má þó úrskurða sakborning í gæsluvarðhald í tólf vikur nema að brýnir rannsóknarhagsmunir 

krefjist þess sbr. 4. mgr. 95. gr. sml. Eins og gefur að skilja er beitingu svo íþyngjandi úrræðis 

sem gæsluvarðhald er, sett ströng skilyrði og er hægt að skipta þeim í almenn sem og sérstök 

skilyrði.36 Verður nú í framhaldinu fjallað um þessi skilyrði. 

4.1 Almenn skilyrði gæsluvarðhalds 

Almenn skilyrði fyrir beitingu gæsluvarðhalds eru þrjú talsins og er þau að finna í 1. mgr. 95. 

gr. sml. Í ákvæðinu segir að aðeins sé hægt að úrskurða sakborning í gæsluvarðhald ef fram er 

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

lögð við, enda hafi sakborningur náð 15 ára aldri. Samkvæmt ákvæðinu þarf því í fyrsta lagi 

að liggja fyrir rökstuddur grunur, í öðru lagi þarf fangelsisrefsing að liggja við brotinu og í 

þriðja lagi þarf sakborningurinn að hafa náð 15 ára aldri. Verður nú í framhaldinu fjallað nánar 

um þessi efnisatriði almennu skilyrðanna á næstu síðum. 

Skilyrði er að rökstuddur grunur liggi fyrir um að sakborningur hafi verið að verki. Erfitt getur 

verið að skilgreina það skilyrði nákvæmlega en ljóst er að ekki er nægilegt að aðeins 

grunsemdir einar og sér séu til staðar. Má í því skyni nefna dóm Hæstaréttar frá 7. desember 

2005 í máli nr. 516/2005 þar sem Hæstiréttur tekur meðal annars fram að sú staðreynd að 

sakborningur hafi haft í fórum sínum 50.000 kr. af reiðufé falli ekki undir það að rökstuddur 

grunur væri um að hann stundaði sölu fíkniefna og ákæruvaldið hafi ekki lagt fram nein gögn 

sem styðji við þá fullyrðingu. Eitthvað verður því að hafa komið fram við rannsókn málsins, 

sem grunurinn styðst við, sem bendir til sektar viðkomandi varðandi refsivert brot.37 Í 

dæmaskyni má nefna að nægjanlegt getur þótt að frásögn sjónarvotta, ásamt öðru, liggi fyrir. 

 
34 Páll Sigurðsson (ritstj.), (n. 22) 177. 
35 Eiríkur Tómasson, Sakamálaréttarfar (n. 1) 245. 
36 sama heimild 248. 
37 sama heimild 251. 
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Dugir þó frásögn sjónarvotta ein og sér ekki til, eins og sjá má í dómi Hæstaréttar frá 23. 

október 2002 í máli nr. 478/2002, þar sem einungis var stuðst við frásögn tveggja sjónarvotta 

sem sáu sakborning fara inn í port milli tveggja húsa og annað þeirra varð alelda stuttu seinna. 

Hæstiréttur felldi úr gildi gæsluvarðhaldsúrskurð héraðsdóms með þeim rökum að ekkert annað 

en framburður sjónarvottanna væri rökstuddum grun til stuðnings. Einnig er heimilt að líta til 

þess ef hegðun sakbornings hefur verið grunsamleg til dæmis með flótta undan lögreglu. Til að 

um rökstuddan grun sé að ræða þurfa óyggjandi rök ekki að liggja að baki og ekki þarf að liggja 

ljóst fyrir nákvæmlega hvað sakborningur hefur gerst sekur um, né hver þáttur hans er í brotinu 

sem er til rannsóknar.38  

Af dómaframkvæmd verður ráðið að ekki eru gerðar sömu sönnunarkröfur fyrir sekt 

sakbornings þegar úrskurðað er um gæsluvarðhald á rannsóknarstigi eins og skylt er að gera 

þegar efnisdómur í málinu er kveðinn upp. Ýmsir þættir geta spilað inn í mat dómara hvort 

grunur sé rökstuddur. Sakaferill viðkomandi getur, ásamt öðru, haft áhrif matið þó það dugi 

ekki eitt og sér, er sakaferill sakbornings því aðeins notaður með öðrum gögnum til að renna 

stoðum undir rökstuddan grun á sekt hans.39 Það sjónarmið má meðal annars sjá í dómi 

Hæstaréttar frá 15. október 2015 í máli nr. 702/2015. Í því máli staðfesti Hæstiréttur úrskurð 

héraðsdóms um gæsluvarðhald sakbornings og studdist ákæruvaldið við sakaferil sakbornings 

ásamt öðrum gögnum til að færa fram sönnun á rökstuddum grun. Verður það að teljast rökrétt 

að sakaferill sakbornings dugi ekki án annara gagna til að færa fram sönnur á rökstuddum grun 

því til dæmis getur getur langt verið frá fyrri afbrotum og fyrri brot verið allt annars eðlis en 

það brot sem hann er borinn sökum um að hafa framið og myndi framangreint því harla hjálpa 

til við að sína fram á rökstuddan grun.  

Á það sama við um þögn sakbornings, því ef sakborningur neitar að tjá sig vekur það eðlilega 

grunsemdir, en dugir þó ekki til án annara grunsemda. Að endingu þykja það ekki sterk rök að 

byggja eingöngu á frásögn brotaþola eða annarra sakborninga, því ljóst er að fólk getur gefið 

falskan vitnisburð út af hinum ýmsu ástæðum.40  

Þá um skilyrði þess að umrætt brot varði við fangelsisrefsingu. Skilyrðið kemur í raun ekki 

aðeins fram í 1. mgr. 95. gr. sml. heldur er einnig kveðið á um það í 3. mgr. 67. gr. stjskr., sem 

segir að enginn skuli sæta gæsluvarðhaldi nema þyngri refsing en fésekt eða varðhald liggi við 

því broti sem sakborningi er gefið að sök. Þrátt fyrir að orðalag ákvæðisins kveði á um 

 
38 sama heimild 225. 
39 sama heimild 253. 
40 sama heimild 253–254. 
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varðhald, er rétt að benda á að hugtakið hefur verið fellt úr almennum hegningarlögum nr. 

19/194041 líkt og sjá má í 1. mgr. 31. gr. hgl. þar sem segir að hegningar samkvæmt lögunum 

séu fangelsi og fésektir. Svipuð sjónarmið varðandi mögulega refsingu liggja að baki ákvæðis 

3. mgr. 95. gr. sml. en þar kemur fram að óheimilt sé að úrskurða sakborning í gæsluvarðhald 

ef ljóst þyki að refsing fyrir það brot sem hann er sakaður um að hafa framið, muni aðeins varða 

sektum eða skilorðsbundinni refsingu og einnig að gæsluvarðhald megi ekki vara lengur en 

sýnt þykir að fangelsisrefsing verði. Í athugasemdum við 3. mgr. 95. gr. með frumvarpi til 

laganna kemur fram að ákvæðið sé sett með ákvæði 76. gr. hgl. til hliðsjónar þar sem segir að 

gæsluvarðhaldsvist skuli koma að einhverju eða öllu leiti í stað refsingar og ákvæðið þar af 

leiðandi sett til varnar því að sakborningur taki í raun út þyngri refsingu fyrir brotið en lög segja 

til um.42  

Veldur skýrleiki framangreinda ákvæða um að fangelsisrefsing verði að liggja við broti, 

sjaldnast vafa um hvort beiting gæsluvarðhalds sé heimil eða ekki, en þó geta refsiákvæði 

kveðið á um að sektum sé beitt en fangelsisrefsingu sé háttsemin talin mjög vítaverð og þá þarf 

að greina háttsemina sem um ræðir til að kanna hvort gæsluvarðhald sé heimilt í þeim 

tilvikum.43 Þó kemur það fyrir að ágreiningur er varðandi hvort brotin muni varða við 

fangelsisrefsingu, dæmi um slíkan ágreining er úrskurður Landsréttar frá 16. júlí 2019 í máli 

nr. 540/2019. Í málinu hafði héraðsdómur hafnað kröfu ákæruvaldsins um gæsluvarðhald yfir 

sakborningi, sem grunaður var um fjölda afbrota, með þeim rökum að ekki væri sýnt fram á að 

brotin myndu varða fangelsisrefsingu þar sem verðmæti þýfis var ekki mikið og sakborningur 

með hreinan sakaferil. Landsréttur felldi úrskurð héraðsdóms úr gildi með þeim rökum að ekki 

væri sýnt að sakborningur yrði dæmdur til sektargreiðslu eða skilorðsbundinar refsingar, yrði 

hann fundinn sekur um þau afbrot sem honum voru gefin af sök og úrskurðaði hann í 

gæsluvarðhald. 

Líkt og fram hefur komið er það skilyrði gæsluvarðhalds að sakborningur hafi náð 15 ára aldri 

svo heimilt sé að úrskurða í gæsluvarðhald. Hættulaust er að gefa sér að aldurstakmarkið sé 

komið frá sakhæfisaldri 14. gr. hgl. Þó er vert að nefna að í 5. mgr. 95. gr. sml. er kveðið á um 

að óheimilt sé að beita gæsluvarðhaldi á sakborning yngri en 18 ára nema að telja megi víst að 

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

geti ekki komið í stað þess.44 Í athugasemdum við 5. mgr. 95. gr. með frumvarpi til laganna 

 
41 Hér eftir verður fjallað um almenn hegningarlög nr. 19/1940 sem „hgl.“. 
42 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 252, 233. mál, athugasemdir við 3. mgr. 95. gr.  
43 Eiríkur Tómasson, Sakamálaréttarfar (n. 1) 255–256. 
44 sama heimild 248–249. 
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kemur fram að úrræðin sem komi í stað gæsluvarðhalds í slíkum tilvikum séu þó ekki farbann 

eða ákvörðun um að sakborningur haldi sig á ákveðnum stað, heldur sé átt við vistun á 

viðeigandi stofnun eða heimili skv. ákvæðum XIII. og XIV. kafla barnaverndarlaga nr. 80/2002 

sem fjalla um heimili og stofnanir á ábyrgð ríkisins og heimili og önnur úrræði á ábyrgð 

sveitarfélaga. Einnig er vísað til þess að jafnvel sé hægt að notast við úrræði XII. kafla sömu 

laga um ráðstöfun í fóstur. Má þar sjá að vilji löggjafans er sá að allra ráða verði leitað til að 

komast hjá því að ólögráða ungmenni þurfi að sæta svo íþyngjandi úrræði sem gæsluvarðhald 

er, þrátt fyrir að stundum sé það óhjákvæmilegt.45  

Reyndi á skýringu ákvæðis 5. mgr. 95. gr. sml. í dómi Hæstaréttar frá 4. júní 2010 í máli nr. 

339/2010. Í málinu var sakborningur grunaður um fjölda afbrota og var hann aðeins 16 ára. 

Staðfesti Hæstiréttur úrskurð héraðsdóms með vísan til forsendna hans og í forsendum 

héraðsdóms kom fram að eina úrræðið sem í boði væri, annað en gæsluvarðhald, væri vistun á 

Stuðlum en ekki væri þar laust pláss og að annar sakborningur í málinu sem væri yngri en hann 

væri nú þegar þar í vistun. Kom einnig fram að aðstæður á Stuðlum væru á þann veg að ekki 

væri hægt að tryggja samskiptaleysi milli sakborninganna og féllst héraðsdómur því á að ekki 

væru önnur úrræði tiltæk en gæsluvarðhald. 

Nú hefur verið farið yfir almenn skilyrði gæsluvarðhalds sem duga þó ekki ein og sér til að 

sakborningur sé úrskurðaður í gæsluvarðhald. Líkt og fram kemur í 1. mgr. 95. gr. sml. þá þurfa 

til viðbótar við almennu skilyrðin sem getið er um í málsgreininni einnig að vera fyrir hendi 

a.m.k. eitt hinna sésrtöku skilyrða í a.-d. liðum sömu málsgreinar. 

4.2 Sérstök skilyrði gæsluvarðhalds 

Líkt og fram kemur hér að ofan, þarf einnig að vera fyrir hendi að minnsta kosti eitt af sérstöku 

skilyrðunum sem að finna í a-d. liðum 1. mgr. 95. gr. sml. Í þessari umfjöllun verður fjallað 

um stafliðina í þeirri röð sem þeir koma fyrir og byrjað á skilyrði a. liðar 1. mgr. 95. gr. sml. 

og svo hina liðina koll af kolli. 

4.2.1  Skilyrði a. liðar 1. mgr. 95. gr. sml. 

Í a. lið 1. mgr. 95. gr. sml. segir að heimilt sé að úrskurða sakborning í gæsluvarðhald ef talið 

er að hann muni torvelda rannsókn málsins, til dæmis með að hafa áhrif á vitni eða samseka, 

afmá merki eftir brot eða skjóta undan munum. Ekki er um tæmandi talningu að ræða í 

ákvæðinu. Heimilt er því að beita gæsluvarðhaldi ef rannsóknarhagsmunir krefjast þess að því 

 
45 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 252, 233. mál, athugasemdir við 5. mgr. 95. gr. 
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gefnu að önnur og vægari úrræði eins og farbann duga ekki til að ná fram sama markmiði. Í 

gegnum tíðina hefur þetta verið sá stafliður sem oftast er byggt á þegar farið er fram á 

gæsluvarðhald hérlendis hvort sem byggt er honum einum og sér eða saman með öðrum staflið 

málsgreinarinnar.46 Þegar orðalag a. liðar 1. mgr. 95. gr. sml. er skoðað má sjá að þar stendur 

„ætla megi að sakborningur muni torvelda rannsókn málsins“, að því sögðu er ekki nóg að 

sakborningur hafi möguleika á að torvelda rannsókninni, heldur verður eitthvað að liggja fyrir 

í málinu sem bendir til þess að líklegt sé að hann geri það.47 

Þegar taka á afstöðu til þess hvort gæsluvarðhaldi skuli beitt á grundvelli a. liðar 1. mgr. 95. 

gr. sml. verða lögregla og ákæruvald að svara því hlutlægt hvort sakborningur geti í raun 

torveldað rannsókn málsisns. Síðan þarf að svara þeirri spurningu hvort það sé raunveruleg 

hætta á að sakborningur muni geri það, hafi hann möguleika á því. Líta ber til þess á hvaða 

stigi rannsóknin er, til dæmis hvort búið sé að taka skýrslur af vitnum og öðrum sakborningum 

og afla allra tiltækra sönnunargagna. Því ef búið er að afla allra helstu sönnunargagna getur 

sakborningur illa torveldað rannsókn málsins, þó svo hann væri laus. Af þessum sökum er 

beiting gæsluvarðhalds á grundvelli a. liðar 1. mgr. 95. gr. sml. mun líklegri við frumrannsókn 

máls.48  

Sem dæmi um hvernig ákvæði a. liðar 1. mgr. 95. gr. sml. er beitt í framkvæmd vísast til dóms 

Hæstaréttar frá 27. júli 2015 í máli nr. 485/2015. Við meðferð málsins fyrir héraðsdómi sem 

og Hæstarétti var meðal annars byggt gæsluvarðhaldskröfuna á a. lið 1. mgr. 95. gr. sml. 

Héraðsdómur samþykkti kröfuna meðal annars með þeim rökum að að rannsókn lögreglu væri 

víðamikil og teygði anga sína til annarra landa og væri hvergi nærri lokið. Því mætti ætla að 

sakborningur kynni að torvelda rannsókn málsins, gengi hann laus og væri því skilyrði a. liðar 

1. mgr. 95. gr. upfyllt. Hæstiréttur taldi þó áðurnefnd skilyrði ekki uppfyllt og rökstuddi þá 

ákvörðun með því að taka það fram að rannsókn málsins á ætluðu broti sakbornings á 248. gr. 

hgl. væri svo gott sem lokið og að skýrsla hefði verið nú þegar verið tekin af honum varðandi 

ætlað brot hans á 210. gr. hgl. Einnig lægju fyrir í gögnum málsins skýrslur um rannsókn á 

tölvum og símum sakbornings. Samkvæmt framangreindu hafði ákæruvaldið ekki fært 

viðhlítandi rök fyrir því að skilyrði a. liðar 1. mgr. 95. gr. sml væri uppfyllt og úrskurðaði 

sakborning í farbann skv. 1. mgr. 100. gr. sml. þess í stað. 

 
46 Eiríkur Tómasson, Sakamálaréttarfar (n. 1) 260. 
47 sama heimild 262. 
48 sama heimild 260–261. 
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Líkt og gefur að skilja hefur játning sakbornings, sem trúverðug getur talist og er í samræmi 

við fyrirliggjandi gögn, þau áhrif að ekki er hægt að byggja gæsluvarðhaldskröfu á grundvelli 

rannsóknarhagsmuna.49 Þó er vert að nefna að eitt þeirra dæma um áhrif sakbornings á rannsókn 

sem tekið er fram í a. lið er „hafa áhrif á samseka“ og má af því ráða að sakborningur geti, þrátt 

fyrir að hafa játað sinn hlut í máli, verið látinn sæta gæsluvarðhaldi ef hann er talinn geta haft 

áhrif á samverkamenn sína.50  

Hefur þó verið litið svo á að ef um er að ræða skipulagða brotastarfsemi og aðrir samsekir gangi 

lausir, sé slakað á kröfunni um að eitthvað bendi til þess að sakborningur muni torvelda 

rannsókninni. Ef langt er liðið frá því að brotið átti sér stað hefur það, eðli málsins samkvæmt 

áhrif á möguleikann að byggja gæsluvarðhaldskröfu á a. lið 1. mgr. 95. gr. sml. en þó eru dæmi 

um að slíkt hafi verið gert með góðum árangri.51 Sem dæmi um það má nefna dóm Hæstaréttar 

frá 10. maí 2010 í máli nr. 287/2010 þar sem farið var fram á gæsluvarðhald yfir sakborningi 

fyrir brot sem honum var gefið að sök að hafa framið á árunum 2005-2008. Hæstiréttur staðfesti 

úrskurð héraðsdóms um gæsluvarðhald með þeim rökum að brotin lutu að verulegum 

fjárhæðum tengdum flóknum viðskiptum og margir sem komið hafi að brotinu. Einnig að 

framburður sakbornings væri í ósamræmi við framburð annarra og að enn ætti eftir að taka 

frekari skýrslur af vitnum og sakborningum. Taldi Hæstiréttur því að skilyrði a. liðar 1. mgr. 

95. gr. væri uppfyllt. Vert er þó að benda á að Jón Steinar Gunnlaugsson fyrrverandi 

Hæstaréttardómari skilaði inn sératkvæði í málinu. Var hann ekki sammála meirihluta 

Hæstaréttar að skilyrði a. liðar 1. mgr. 95. gr. sml. væri uppfyllt og byggði hann rök sín meðal 

annars á því að langt væri liðið frá meintum brotum og að frá þeim tíma sem meint afbrot höfðu 

átt sér stað, hefði opinber umræða átt sér stað um að brotin yrðu líklega rannsökuð. Þar af 

leiðandi hefði sakborningur haft næg tækifæri til að torvelda rannsóknina fyrir tíma 

sakamálsins. 

Ef tafir hafa verið á rannsókn máls, sem ekki eru á ábyrgð sakbornings, getur málshraðareglan 

haft áhrif á hvort gæsluvarðhaldskrafa byggð á a. lið sé samþykkt eða ekki og getur afleiðingin 

verið synjun dómsins um gæsluvarðald eða framlengingu þess.52 Sökuðum manni er ekki skylt 

til að tjá sig um þá refsiverðu háttsemi sem honum er gefið að sök eða að aðstoða við að upplýsa 

mál sbr. 2. mgr. 64. gr. og 2. mgr. 113. gr. sml. Má þó segja að þögn sakbornings geti verið 

tvíeggja sverð í því samhengi. Líkt og framan var rakið, getur þögn sakbornings verið þess 

 
49 sama heimild 262. 
50 sama heimild 267–268. 
51 sama heimild 263–264. 
52 sama heimild 265. 



18 

 

valdandi að hann sæti gæsluvarðhaldi á grundvelli a. liðar 1. mgr. 95. gr. sml. Eru þess dæmi í 

dómaframkvæmd að gæsluvarðhaldi hafi verið beitt, að því virðist eingöngu með þeim rökum 

en slíkt getur skapað hættu á fölskum játningum til þess eins að forðast gæsluvarðhald.53 Má 

hér nefna dóm Hæstaréttar frá 16. desember 1982 í máli nr. 239/1982 þar sem í niðurstöðu 

dómsins er í raun aðeins vísað til þess að sakborningur hafi nýtt sér rétt sinn til að tjá sig ekki 

um ætlað sakarefni en síðan játað lítinn hluta þess. Þrátt fyrir framangreindan dóm, á hið sama 

hins vegar ekki við ef sakborningur neitar sök en kýs að svara öllum spurningum varðandi 

málið ef ekkert liggur fyrir sem gerir framburðinn ótrúverðugan, því þá skortir auðvitað 

rökstuddann grun sem er eitt af almennu skilyrðunum sem fjallað hefur verið um hér að ofan.54 

Þegar ákvæði a. liðar 1. mgr. 95. gr. sml. er skoðað, miðað við allt ofangreint, má sjá að 

farbannskrafa yrði líklega ekki byggð á ákvæðinu. Ef hætta er á að sakborningur muni torvelda 

rannsókn, má segja að löglíkur séu fyrir því að hann geti gert slíkt ef hann sætir farbanni í stað 

gæsluvarðhalds. 

4.2.2 Skilyrði b. liðar 1. mgr. 95. gr. sml. 

Heimilt að úrskurða sakborning í gæsluvarðhald skv. b. lið 1. mgr. 95. gr. sml. ef líklegt þykir 

að hann reyni að komast úr landi, leynast eða með einhverjum öðrum hætti reyni að komast 

undan málsókn eða fullnustu refsingar. Markmið b. liðar 1. mgr. 95. gr. sml. er, líkt og orðalag 

ákvæðisins segir til um, að tryggja nærveru sakbornings á meðan meðferð málsins stendur sem 

og til að fullnusta refsingar sé möguleg. Hugtakið „málsókn“ í ákvæðinu hefur verið skýrt á 

þann veg að átt sé við frá upphafi máls, sem sagt þegar málið er í rannsókn hjá lögreglu og 

fram til fullnustu refsingar. Vert er að nefna að ekki er um tæmandi talningu á þeim aðferðum 

sem sakborningur getur gripið til koma sér undan málsókn eða fullnustu að ræða í ákvæðinu 

þegar talað er um „komast úr landi eða leynast“ og er því ekki aðeins átt við að sakborningur 

bókstaflega flýji, heldur getur úrræðinu einnig verið beitt á erlendan aðila sem líklegt þykir að 

muni fara aftur til heimalandsins. Einnig getur það sama átt við ef talin er hætta á undankomu 

til skamms tíma, til dæmis ef sakborningur hefur áður ekki sinnt kvaðningu fyrir dómi.55 

Krafa ákæruvalds og úrskurður dómara um gæsluvarðhald á grundvelli b. liðar 1. mgr. 95. gr. 

sml. getur ekki byggst á tilfinningunni einni, heldur verða að liggja haldbær gögn sem benda 

til að sakborningur muni reyna að komast undan málsókn eða fullnustu refsingar. Mat á 

persónulegum högum sakbornings verður því að fara fram. Við það mat þarf til dæmis að kanna 

 
53 sama heimild 266–267. 
54 sama heimild 267. 
55 sama heimild 269. 
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atvinnuhagi, fjölskyldu- og heimilisaðstæður sem og hvort sakborningur stundi nám hérlendis. 

Talið hefur verið að ef sakborningur er með fasta vinnu og á fjölskyldu hérlendis minnki það 

líkurnar á því að hann muni reyna að koma sér undan málsmeðferð. Við mat á persónulegum 

högum sakbornings verður því jafnframt að horfa til undirbúningsathafna, fyrri tilrauna og 

yfirlýsinga af hálfu sakbornings sem taldar eru renna stoðum undir flótta og/eða undankomu.56 

Sem dæmi um mál þar sem fyrri tilraun hafði áhrif á ákvörðun dómara vísast til dóms 

Hæstaréttar frá 9. apríl 2009 í máli nr. 168/2009. Í málinu hafði sakborningur áður verið 

úrskurðaður í farbann skv. 1. mgr. 100. gr. sml. en hafði, á meðan farbanninu stóð, reynt að 

komast úr landi. Tók Hæstiréttur fram að vegna fyrri tilraunar sakbornings væri aukin hætta á 

því að hann myndi reyna að komast undan málsókn eða fullnustu refsingar og úrskurðaði hann 

í gæsluvarðhald. Dómaframkvæmd er á þann veg að talið er líklegra að sakborningur flýji eða 

komi sér undan ef sakborningur er af erlendu bergi brotinn og hefur ekki fastan dvalarstað 

hérlendis og þá sér í lagi þegar um er að ræða ferðamann sem áætlar stutta dvöl á landinu. Má 

í því skyni benda á dóm Hæstaréttar frá 3. nóvember 2011 í máli nr. 589/2011 þar sem 

staðfestur var úrskurður héraðsdóms um gæsluvarðhald yfir sakborningi. Í niðurstöðu 

héraðsdóms var tekið fram að sakborningur væri ferðamaður hér á landi og hefði aðeins ætlað 

að dveljast í 10 daga á landinu, því væri ástæða til að ætla að hann myndi reyna að komast úr 

landi og skilyrði b. liðar 1. mgr. 95. gr. sml. uppfyllt. Þrátt fyrir framangreint er alltaf um að 

ræða heilstætt mat á öllum þáttum sem ræður því hvort á gæsluvarðhaldi sé þörf skv. b. lið 1. 

mgr. 95. gr. sml.57  

Dómstólar hafa einnig litið svo á að í þeim tilvikum þegar sakborningur á yfir höfði sér þunga 

refsingu fyrir það afbrot sem honum er gefið að sök, sé líklegra að sakborningur reyni að koma 

sér undan eða flýja land. Gæsluvarðhaldi er sjaldnar beitt á grundvelli b. liðar hérlendis heldur 

en í nágrannalöndum okkar og álykta sem svo að það sé vegna landfræðilegrar einangrunar 

landsins að hérlendis er auðveldara að notast við vægara úrræði eins og farbann þess í stað.58  

Líkt og gefur að skilja er b. liður 1. mgr. 95. gr. sml yfirleitt notaður með einhverjum annarra 

stafliða málsgreinarinnar og er óhætt að segja að ástæða þess sé nátengd rannsóknarefni 

ritgerðarinnar, því markmið ákvæðsins, líkt og farbanns, er að tryggja návist sakbornings. Við 

mat á því hvort fullnægt sé skilyrðum b. liðar 1. mgr. 95. gr. sml. fer, að stórum hluta til, fram 

sama mat og hvort skilyrði séu til beitingar farbanns skv. 1. mgr. 100. gr. sml. Einnig er vert 

 
56 sama heimild. 
57 sama heimild 270. 
58 sama heimild 271–272. 
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að nefna að varla yrði gerð krafa um farbann nema ástæða sé til að ætla að sakborningur muni 

yfirgefa landið. Ástæða tenglslanna er einnig sú að ef gæsluvarðhald er ekki talið nauðsynlegt, 

til dæmis vegna rannsóknarhagsmuna skv. a. lið 1. mgr. 95. gr. sml. getur sjaldnast talist ástæða 

til þess að sakborningur skuli látinn sæta gsæluvarðhaldi þegar hægt er að beita farbanni skv. 

1. mgr. 100. gr. til að ná fram settu markmiði. Að því sögðu getur mál ávallt tekið breytingum 

eins og sjá má í ofangreindum dómi Hæstaréttar 9. apríl 2009 í máli nr. 168/2009. Í því tilviki 

hafði sakborningur verið úrskurðaður í farbann en síðan á meðan farbanninu stóð, reynt að 

komast úr landi og taldi Hæstiréttur þá að skilyrði þess að sakborningur væri í farbanni ekki 

lengur fyrir hendi og úrskurðaði hann í gæsluvarðhald. Þar sem efni þessa kafla og farbanns er 

svo nátengt verður betur komið inn á efnið þegar dómaframkvæmd farbanns verður krufin. 

4.2.3 Skilyrði c. liðar 1. mgr. 95. gr. sml. 

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

ef ætla má að hann muni halda áfram brotum á meðan mál hans er til meðferðar eða ef 

rökstuddur grunur er fyrir því að hann hafi verulega rofið skilyrði skilorðsbundins dóms. 

Upprunalega var fyrri hluta ákvæðisins að finna í 5. tl. 67. gr. þágildandi laga nr. 27/1951 um 

meðferð opinberra mála en seinni hluti ákvæðisins kom í lögin með lögfestingu núgildandi sml. 

Sjónarmiðin að baki fyrri hluta ákvæðsisns er að erfitt getur verið að ljúka máli sakbornings ef 

hann heldur áfram að brjóta af sér á meðan mál hans er til meðferðar og getur það valdið 

vandkvæðum vegna annarra ákvæða sml. eða almennra hegningarlaga nr. 19/1940.59 Í því skyni 

má benda á að ef í ljós kemur, á meðan mál er gangi, að hann hafi framið fleiri afbrot skal refsa 

fyrir þau í einu lagi skv. 1. mgr. 77. gr. hgl. Því myndi það skapa augljós vandamál ef 

sakborningur héldi afbrotum áfram og alltaf þyrfti að bíða með afgreiðslu eldri mála.60  

Þegar beita á gæsluvarðhaldi á grundvelli fyrri hluta ákvæðisins verður þó alltaf að líta til 

persónulegra haga sakbornings og sakaferils hans, því það getur gefið góða mynd af því hversu 

líklegt er að hann brjóti af sér.61 Líkt og gefur að skilja er ákvæðinu oftast beitt þegar um 

svokallaða “góðkunningja“ lögreglunnar er um að ræða, það er að segja síbrota- og 

vanaafbrotamenn.62 Sem dæmi um beitingu á fyrri hluta ákvæðisins má nefna úrskurð 

Landsréttar frá 30. nóvember 2018 í máli nr. 878/2018. Í málinu hafði sakborningur framið 

fjölmörg afbrot á árinu 2018 í svokallaðari brotahrinu og fór ákæruvaldið fram á að hann skyldi 

 
59 Hér eftir verður fjallað um almenn hegningarlög nr. 19/1940 sem „hgl“. 
60 Eiríkur Tómasson, Sakamálaréttarfar (n. 1) 273. 
61 sama heimild 276. 
62 Eiríkur Tómasson, Þvingunarráðstafanir í Þágu Meðferðar Sakamáls (n. 26) 71. 
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sæta gæsluvarðhaldi á grundvelli c. liðar 1. mgr. 95. gr. sml. svo hægt væri að ljúka þeim 

málum sem væru til meðferðar og til að koma í veg fyrir áframhaldandi brot. Í röksemdum 

héraðsdóms kom meðal annars fram að þrátt fyrir að sakborningur ætti ekki langan sakaferil, 

væri sakborningur að öllum líkindum í mikilli neyslu fíkniefna sem tengdist meintum afbrotum 

hans. Var því mat dómsins að ætla mætti að sakborningur myndi halda áfram að brjóta á sér ef 

hann yrði látinn laus. Hæstiréttur staðfesti úrskurð héraðsdóms um gæsluvarðhald yfir 

sakborningi með vísan til forsenda hans. 

Í seinni hluta ákvæðisins er átt við að ef sakborningur verður uppvís að skilorðsrofi sé heimilt 

að úrskurða hann í gæsluvarðhald, því skv. 3. mgr. 57. gr. hgl. er það er almennt skilyrði fyrir 

skilorðsbundinni refsingu að sakborningur brjóti ekki af sér á skilorðstímanum. Má segja að 

sömu sjónarmið séu að baki seinni hluta ákvæðisins og þeim fyrri, því skv. 60. gr. hgl. skal 

refsing ákveðin fyrir bæði brotin í einu lagi, það er brotið þar sem skilorðsbundin refsing hafði 

verið dæmd og hið nýja brot. Svo seinni hluta ákvæðis c. liðar sé beitt, nægir að um sé að ræða 

rökstuddan grun um að sakborningur hafi orðið uppvís af skilorðsrofi.63 Sem dæmi um beitingu 

c. liðar 1. mgr. 95. gr. sml. má nefna úrskurð Landsréttar frá 21. mars 2018 í máli nr. 293/2018 

þar sem Landsréttur staðfesti gæsluvarðhaldsúrskurð héraðsdóms yfir sakborningi. Í málinu 

hafði sakborningur nýlega hlotið 12 mánaða dóm þar sem fullnustu 10 mánaða af refsingunni 

verið frestað skilorðsbundið í þrjú ár. Féllst héraðsdómur á rök ákæruvaldsins að rökstuddur 

grunur væri um að sakborningur hefði framið þau brot sem hann væri grunaður um að hafa 

framið og með því rofið í verulegum atriðum skilorð dóms sem hann hlaut. 

Líkt og ákvæðið ber með sér, er ótækt að sjá fyrir sér þær aðstæður að farbannskrafa yrði byggð 

á c. lið 1. mgr. 95. gr. sml. Því eins og segir í ákvæðinu þá er talin hætta á endurteknum brotum 

og þá þætti að öllum líkindum ekki rökrétt að leyfa sakborningi að ganga frjálsum á götum 

meðal almennings. 

4.2.4 Skilyrði d. liðar 1. mgr. 95. gr. sml. 

Heimilt er að úrskurða sakborning í gæsluvarðhald ef það er nauðsynlegt til að verja aðra fyrir 

árásum sakbornings sjálfs eða sakborning fyrir árásum eða áhrifum annarra manna skv. d. lið 

1. mgr. 95. gr. sml. Á grundvelli ákvæðisins er unnt að beita gæsluvarðhaldi í tvennskonar 

tilvikum. Annars vegar ef hætta er á að sakborningur muni ráðast gegn öðrum mönnum gangi 

hann laus, til dæmis ef hann hefur haft uppi hótanir um slíkt. Hins vegar ef ástæða þykir til að 

ætla að aðrir menn hafi hug á að beita sakborning ofbeldi eða áhrifum, til dæmis meðsekir 

 
63 Eiríkur Tómasson, Sakamálaréttarfar (n. 1) 273. 
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einstaklingar. Gerð er sú krafa í ákvæðinu að nauðsyn þyki að gæsluvarðhaldi sé beitt og þarf 

því eitthvað að liggja fyrir í málinu sem gefur til kynna að árás sé afar líkleg eða yfirvofandi.64  

Kom framangreint sjónarmið um að árás verði að vera líkleg eða yfirvofandi fram í dómi 

Hæstaréttar frá 26. apríl 2005 í máli nr. 169/2005. Í málinu hafði sakborningur ráðist að 

brotaþola með ofbeldi og haft í hótunum um frekara ofbeldi bæði á meðan árásinni stóð sem 

og eftir hana. Einnig hafði sakborningur sent tölvupóst eftir árásina en áður en hann var 

handtekinn, þar sem hann stærði sig af árásinni og hótaði frekara ofbeldi. Féllst Hæstiréttur á 

gæsluvarðhaldskröfuna og taldi uppyllt skilyrði d. liðar 1. mgr. 103. gr. þágildandi laga um 

meðferð opinberra mála nr. 19/1991 sem er samhljóða ákvæði d. liðar 1. mgr. 95. gr. sml. 

Nú hefur verið farið yfir sérstöku skilyrði gæsluvarðhalds og þau útskýrð. Má þar sjá að mjög 

sjaldgæft er að farbanni skv. 1. mgr. 100. gr. sml. verði beitt á grundvelli einhverra annarra 

stafliða en b. liðar 1. mgr. 95. gr. sml. Enda segir í 1. málslið 1. mgr. 100. gr. sml. að ef skilyrði 

gæsluvarðhalds skv. 1. eða 2. mgr. 95. gr. sml. eru fyrir hendi, þá geti dómari ákveðið að 

sakborningi sé bönnuð brottför af landinu eða honum gert að halda sig á ákveðnum stað eða 

innan ákveðins svæðis. Eðli málsins samkvæmt rímar ákvæði b. liðar 1. mgr. 95. gr. því best 

við úrræði farbanns, þar sem markmið beggja ákvæða er að tryggja nærveru sakbornings á 

meðan rekstur málsins á sér stað sem og fullnusta refsingar. 

4.3 Gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna 

Í 2. mgr. 95. gr. sml. er að finna undantekningu frá því að skilyrðum a-d. liða 1. mgr. 95. gr. 

sml. þurfi að vera fullnægt svo hægt sé að úrskurða mann í gæsluvarðhald. Samkvæmt 

ákvæðinu er það heimilt ef sterkur grunur er fyrir hendi varðandi það að hann hafi framið afbrot 

sem varðað getur 10 ára fangelsisrefsingu og varðhald sé nauðsynlegt með tilliti til 

almannahagsmuna. Ákvæði 2. mgr. 95. gr. sml. tekur aðeins til alvarlegustu 

hegningarlagabrota til dæmis ráns, nauðgunar, meiriháttar líkamsmeiðinga og manndráps.65  

Að baki ákvæðinu búa ekki brýn að ræða réttarfars-, réttarvörslu- eða rannsóknarsjónarmið, 

heldur nauðsyn á grundvelli almannahagsmuna. Markmiðið með ákvæðinu er að draga úr 

óróleika í samfélaginu í kjölfar grófra og alvarlegra brota. Ef hinn grunaði yrði látinn ganga 

laus myndi það valda mikilli reiði í þjóðfélaginu og jafnvel leiða til þess að menn tækju lögin 

í sínar eigin hendur. Í þessum tilvikum líkt og öðrum þarf þó að stíga varlega til jarðar við 

beitingu ákvæðisins þar sem um er að ræða skerðingu á mannréttindum sakbornings og því  er 

 
64 sama heimild 277. 
65 Eiríkur Tómasson, Þvingunarráðstafanir í Þágu Meðferðar Sakamáls (n. 26) 73. 
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gerð sú krafa að brotið sem um ræðir sé „þess eðlis að ætla megi varðhald nauðsynlegt með 

tilliti til almannahagsmuna“.66 Hægt er að ganga svo langt að segja að ákvæðið stríði gegn 

sjónarmiðum að baki 2. mgr. 70. gr. stjskr. og 2. mgr. 6. gr. MSE um að sakleysi manns þar til 

sekt er sönnuð.67 

Svo gæsluvarðhaldi sé beitt á grunvelli 2. mgr. 95. gr. sml. þarf að uppfylla öll hin almennu 

skilyrði gæsluvarðhalds. Því til viðbótar eru gerðar auknar kröfur til styrkleika grunsemda um 

sekt sakbornings, en í ákvæðinu er notast við orðalagið „sterkur grunur“ í stað rökstudds líkt 

og í 1. mgr. ákvæðisins.68 Getur það verið vandkvæðum bundið að gera sér grein fyrir muninum 

á hvað teljist sterkur grunur og hvað rökstuddur grunur og því verða tekin tvö dæmi úr 

dómaframkvæmd þar sem annað dæmið sýnir hvað taldist sterkur grunur og hitt hvað taldist 

rökstuddur grunur.  

Til útskýringar á því hvenær um sterkan grun er að ræða, má líta til dóms Hæstaréttar frá 7. 

júní 2006 í máli nr. 296/2006 þar sem sakborningur var grunaður um aðild að stórfelldan 

innflutning á fíkniefnum. Í málinu hafði héraðsdómur hafnað gæsluvarðhaldskröfu 

ákæruvaldsins á grundvelli almannahagsmuna með þeim rökum að rökstuddur grunur væri 

fyrir því að sakborningur ætti aðild að málinu en aðild hans takmarkaðist við innflutning á 

bifreiðinni sem fíkniefnin voru flutt til landsins í og hlutur hans því ekki slíkur að 

gæsluvarðhald væri nauðsynlegt vegna almannahagsmuna. Hæstiréttur snéri hinsvegar við 

úrskurði héraðsdóms og dæmdi sakborning í gæsluvarðhald meðal annars með þeim rökum að 

hann hefði viðurkennt að hafa flutt inn fíkniefni í tvígang til landsins en sagst ekki hafa vitað 

af sterkari fíkniefnum en kannabis fyrr en við lok síðari ferðarinnar. Hann hefði einnig 

viðurkennt að hafa fengið bifreiðina tollafgreidda eftir að hann fékk vitneskju um sterkari 

fíkniefnin og fengið fyrir það greitt. Taldi Hæstiréttur því sterkan grun fyrir því að hann hefði 

framið brot sem gæti varðað allt að 12 ára fangelsi og eðli brotsins vegna væri gæsluvarðhald 

nauðsynlegt með tilliti til almannahagsmuna. 

Dæmi um mál þar sem sterkur grunur þótti ekki vera til staðar er dómur Hæstaréttar frá 7. apríl 

2011 í máli nr. 207/2011. Í málinu var sakborningur grunaður um kynferðisbrot gegn 

fósturdóttur sinni og hafði héraðsdómur úrskurðað hann í gæsluvarðhald á grundvelli 2. mgr. 

95. gr. sml. með þeim rökum að framburður stúlkunar hefði verið stöðugur ásamt því að vera 

studdur gögnum frá barnaverndaryfirvöldum. Hæstiréttur felldi gæsluvarðhaldsúrskurðinn úr 

 
66 Eiríkur Tómasson, Sakamálaréttarfar (n. 1) 283. 
67 Smith (n. 16) 71. 
68 Eiríkur Tómasson, Sakamálaréttarfar (n. 1) 279–280. 
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gildi með þeim rökum að sakborningur neitaði sök en viðurkenndi að hafa beitt stúlkuna 

líkamlegu ofbeldi sem refsingu fyrir óhlíðni. Einnig að engin gögn væru framburði stúlkunnar 

til stuðnings, það er að segja læknisvottorð, vottorð vegna líkamsskoðunar eða 

sálfræðiathugun. Að framangreindu væri skilyrðið um sterkan grun, eins og ákvæði 2. mgr. 95. 

gr. sml. gerir kröfu um, ekki uppfyllt. 

Eins og ákvæði 2. mgr. 95. gr. sml. ber með sér, er ólíklegt en gerist þó, að farið sé fram á 

farbann skv. 1. mgr. 100. gr. sml. á grundvelli almannahagsmuna þar sem ákvæði 2. mgr. 95. 

gr. laganna er notað þegar hin sérstöku skilyrði gæsluvarðhalds í a.- d. liðum 1. mgr. sömu 

greinar eiga ekki við og er yfirleitt notað þegar meint brot þykir sérstaklega alvarlegt. Verður 

fjallað um dómaframkvæmd farbanns byggðu á 2. mgr. 95. gr. sml. í kafla 6.4.1 seinna í 

ritgerðinni. Eðli máls samkvæmt er sjaldnast ástæða til að beita vægara úrræði ef sterkur grunur 

væri um sekt sakbornings þegar meint brot varðar svo þungri refsingu. Engu síður er 

meðalhófsreglan afar mikilvæg þegar kemur að ákvörðun um hvort einstaklingur skuli sæta 

svo íþyngjandi úrræði sem gæsluvarðhald er. Því skal alltaf, sé þess kostur, leita annarra úrræða 

sem ekki eru jafn íþyngjandi og koma þá til skoðunar þau úrræði sem kveðið er á um í 100. og 

101. gr. sml. og fjallað verður um hér á eftir. 

4.4 Úrræði í stað gæsluvarðhalds 

Þau þvingunarúrræði sem hafa sama markmið að leiðarljósi en teljast jafn íþyngjandi og 

gæsluvarðhald eru farbann og skyld úrræði, vistun á sjúkrahúsi eða stofnun sbr. 100. gr. sml. 

og fjártrygging skv. 101. gr. sml. Líkt og við beitingu gæsluvarðhalds, skal dómari úrskurða 

um framkvæmd slíkra ráðstafana sbr. 2. mgr. 100. gr. og 2. mgr. 101. gr. sml. Hvergi í lögunum 

er þess hinsvegar getið að þessum úrræðum séu mörkuð ákveðin tímamörk eins og í tilviki 

gæsluvarðhalds heldur er í ákvæðinu eingöngu vísað til meðalhófs. Raunin er þó sú að það er 

oft gert við beitingu 100. gr. sml. Þá hefur dómari heimild til að mæla fyrir um ráðstöfun skv. 

100. og 101. gr. sml. í stað gæsluvarðhalds, þrátt fyrir að engin krafa hafi verið gerð til vara 

um það fyrir dómi.69 Verður nú stuttlega gerð grein fyrir þeim úrræðum sem mælt er fyrir um 

í ákvæðum 100. og 101. gr. sml. 

4.4.1 Vistun á sjúkrahúsi eða stofnun 

Dómari getur úrskurðað um vistun sakbornings á sjúkrahúsi eða stofnun í stað gæsluvarðhalds 

með vísan til 1. málsl. 1. mgr. 100. gr. sml. Líkt og gefur að skilja, reynir helst á þessi úrræði 

þegar heilsa sakbornings, bæði andleg og líkamleg, er á þann veg að gæsluvarðhaldi verður 

 
69 sama heimild 301–302. 
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ekki beitt þrátt fyrir að skilyrðum þess sé fullnægt. Þær stofnanir sem til greina koma við 

beitingu úrræðisins eru réttargeðdeildir og aðrar sjúkrastofnanir, ýmiskonar meðferðarstofnanir 

sem og meðferðarheimili og stofnanir fyrir ungmenni skv. XIII. og XIV. kafla 

barnarverndarlaga. Leita skal ráða hjá viðeigandi sérfræðingum, svo sem læknum, ef grunur 

leikur á að heilsa sakbornings sé á þann veg að gæsluvarðhald sé ekki vænlegur kostur, áður 

en ákvörðun er tekin varðandi hvort hann skuli sæta gæsluvarðahaldi eða vistunar á sjúkrahúsi 

eða stofnun skv. 1. mgr. 100. gr. sml.70 

Sem dæmi um beitingu ákvæðisins í framkvæmd er vert að vísa til dóms Hæstaréttar frá 15. 

apríl 2013 í máli nr. 250/2013 þar sem sakborningur var meðal annars grunaður um íkveikju í 

stigahúsi fjölbýlis. Í héraðsdómi var sakborningur úrskurðaður í áframhaldandi vistun á 

sjúkrahúsi skv. 1. mgr. 100. gr. sml. en var krafan byggð á almannahagsmunum skv. 2. mgr. 

95. gr. sml. Hafði sakborningur gengist undir geðrannsókn geðlæknis sem mat það sem svo að 

hann hafi verið á mörkum sakhæfis á verknaðarstundu en að ekkert benti til þess að hann hefði 

þróað sjálfstæðan eiginlegan geðrofssjúkdóm á þeim tíma, þrátt fyrir að slíkt yrði ekki fyllilega 

ljóst fyrr en nokkrum mánuðum seinna. Hæstiréttur felldi úrskurð héraðsdóms úr gildi með 

þeim rökum að ekki væru uppfyllt skilyrði 2. mgr. 95. gr. sml. um sterkan grun, en tekið var 

fram í dóminum að samkvæmt álitsgerð sálfraæðings væri sakborningur ekki hættulegur 

sjálfum sér eða öðrum en þyrfti áframhaldandi meðferð á sjúkrahúsi vegna þunglyndis. 

Samkvæmt framansögðu má draga þá ályktun að sakborningur hefði verið úrskurðaður til 

frekari vistunar á sjúkrahúsi ef skilyrði 2. mgr. 95. gr. hefðu verið uppfyllt. 

Líkt og fram kemur í framangreindum dómi hafa læknisfræðileg gögn stóru hlutverki að gegna 

þegar ákvörðun um vistun samkvæmt úrræðinu er að ræða. Í því skyni er vert að nefna dóm 

Hæstaréttar frá 19. maí 2017 í máli nr. 307/2017. Þar kom fram að ljóst væri, miðað við gögn 

málsins, að sakborningur ætti við andleg veikindi að stríða, en engin læknisfræðileg gögn væru 

til staðar í málinu og því væri ekki unnt að beita heimild 1. mgr. 100. gr. sml. um vistun á 

sjúkrahúsi eða viðeigandi stofnun. 

4.4.2 Fjártrygging 

Ef skilyrði b. liðar 1. mgr. 95. gr. sml. eru fyrir hendi, það er ef talin er hætta á flótta eða 

undankomu sakbornings, er dómara heimilt að ákveða í úrskurði að sakborningur skuli ganga 

frjáls gegn því að hann setji fram tryggingu í formi reiðufjár, verðbréfa eða ábyrgðar sbr. 1. 

mgr. 101. gr. sml. Mælt er fyrir um úrræðið í 3. mgr. 67. gr. stjskr. þar sem segir að dómari 
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skuli, sjái hann það fært, láta sakborning lausan gegn tryggingu. Jafnframt er kveðið á um 

úrræðið í 3. mgr. 5. gr. MSE.  

Framangreindu til viðbótar þurfa að vera fyrir hendi öll almenn skilyrði gæsluvarðhalds, sem 

kveðið er á um í 1. mgr. 95. gr. sml. og fjallað er um í kafla 4.1 hér að framan. Afar sjaldgæft 

er þó að úrræðinu sé beitt hérlendis enda blasir það við að úrræðið gengur í raun gegn 65. gr. 

stjskr. sem segir að allir skulu vera jafnir fyrir lögum án tillits til meðal annars efnahags 

viðkomandi.71  

Hefur ákvæði 1. mgr. 101. gr. sml. verið skýrt á þann veg að það nái einnig til þeirra tilvika þar 

sem til greina kemur að beita farbanni skv. 1. mgr. 100. gr. sml. og því til stuðnings vísast til 

dóms Hæstaréttar frá 10. mars 2009 í máli nr. 96/2009. Í málinu hafði héraðsdómur úrskurðað 

sakborning í farbann skv. 1. mgr. 100. gr. sml. og hafði hann margsinnis verið úrskurðaður í 

farbann og hafði sætt því í 23 mánuði vegna rannsóknar málsins sem varðaði umfangsmikil 

efnahagsbrot. Ákæruvaldið hafði farið fram á farbann á grundvelli þess að beðið væri gagna 

erlendis frá og ætti eftir að bera þau gögn undir sakborning. Hæstiréttur felldi úr gildi úrskurð 

héraðsdóms um farbann skv. 1. mgr. 100. gr. sml. vegna þess að rannsókn málsins hefði dregist 

óhóflega og dæmdi á þann veg að sakborningi yrði gert að setja tryggingu skv. 1. mgr. 101. gr. 

sml. fyrir því að hann myndi mæta til skýrslutöku hjá lögreglu. Álitamál er þó hvort hægt sé að 

beita úrræðinu í máli þar sem óhóflegur dráttur hefur verið á rannsókn málsins. Vísast þar til 

sératkvæðis sem Jón Steinar Gunnlaugsson skilaði inn í málinu, þar sem hann sagði meðal 

annars að hann teldi sömu skilyrði eiga við beitingu farbanns og fjártryggingar. 

4.4.3 Farbann 

Þar sem beiting farbanns er rannsóknarefni ritgerðarinnar verður hér látið staðar numið að sinni 

í umfjöllun um hugtakið. Því verða gerð ítarleg skil í 5. kafla ritgerðarinnar hér á eftir þar sem 

gert verður grein fyrir gildandi reglum um farbann á Íslandi, Danmörku og Noregi. 

5 Um þvingunarúrræðið farbann 

Dómari getur úrskurðað á þann veg að sakborningi sé bannað að yfirgefa landið, eða gert 

honum það skylt að halda sig á ákveðnum stað eða innan ákveðins svæðis sbr. 1. málsl. 1. mgr. 

100. gr. sml. Líkt og gefur að skilja er hér fyrst verið að fjalla um farbann þegar sakborningi er 

óheimilt að yfirgefa landið og einnig er hægt að skerða ferðafrelsi hans með því að leggja fyrir 

hann að halda sig á ákveðnum stað, til dæmis innan sveitarfélags en vert er að taka það fram 

 
71 sama heimild 310. 
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að miðað við dómaframkvæmd er seinna úrræðinu afar sjaldan beitt. Þó er farbanni oft á tíðum 

beitt hérlendis og hefur það aukist með árunum, en úrræðinu er oftar beitt hérlendis heldur en 

hjá nágrannaþjóðum okkar, sem á væntanlega rætur sínar að rekja til landfræðilegrar 

einangrunar landsins, líkt og áður hefur komið fram.72 

Í lögfræðilegri umfjöllun um beitingu farbanns sem þvingunarúrræðis er nauðsynlegt að víkja 

að skilgreiningu hugtaksins og fjalla um gildandi reglur er varða farbann á Íslandi. Einnig 

verður litið til dansks og norsks réttar en vegna afmörkunar efnis ritgerðarinnar verður aðeins 

litið til helstu ákvæða sem fjalla um skilyrði gæsluvarðhalds og farbanns. Ekki er því um 

heilstæða umfjöllun á gildandi reglum að ræða þar sem markmið ritgerðarinnar er ekki að gera 

tæmandi grein fyrir dönskum og norskum rétti samanborið við hinn íslenska. Er umfjöllunin 

aðeins til frekari skýringar á þeim álitaefnum sem vakna í tengslum við beitingu úrræðisins og 

til að komast að því hvort íslensk löggjöf um málefnið sé frábrugðin löggjöf þessarra landa og 

svigrúm sé til breytinga hérlendis þeim til samræmis.  

5.1 Ísland 

Ákvæði þess efnis að sakborningi sé gert að halda sig á ákveðnu svæði var upphaflega að finna 

í 72. gr. laga um meðferð opinberra mála nr. 27/1951 sem tóku gildi 1. júlí 1951. Í ákvæðinu 

sagði meðal annars: „Hvort sem trygging eða ábyrgð er sett eða ekki, getur dómari lagt fyrir 

sökunaut að halda sér í ákveðnu takmarki (hreppi, kaupstað, lögsagnarumdæmi o.s.frv.) eða 

komið honum til dvalar og gæzlu á ákveðnu heimili með meiri eða minni takmörkunum á frelsi 

hans“. Í athugasemdum með ákvæðinu sem fylgdu með frumvarpi til laganna73 var eingöngu 

tekið fram að ákvæðið væri í samræmi við venju á landinu og að kunnugt væri að skortur væri 

á fangahúsum, einkum til sveita.74 Ljóst er því að fyrir lögfestingu ákvæðisins hafi úrræðinu 

verið beitt í samræmi við dómvenju og þá oft á tíðum vegna skorts á húsakosti til vistunar 

sakborninga í gæsluvarðhaldi í sveitum landsins. Athygli vekur að skilyrði fyrir beitingu 

ákvæðisins var hvergi að finna í lögunum.  

Stóð áðurnefnt ákvæði 72. gr. óbreytt allt til gildistöku laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra 

mála þann 1. júlí 1992 og var þá komið fyrir í 110. gr. laganna. Helsta breytingin var sú að við 

ákvæðið var bætt heimild dómara til að banna sakborningi brottför af landi. Því til viðbótar var 

sett heimild dómara til að mæla fyrir um vistun sakbornings á sjúkrahúsi eða viðeigandi stofnun 

 
72 sama heimild 306.  
73 Athugasemdirnar komu reyndar fram í eldra frumvarpi frá 68. löggjafarþingi og var ákvæðið þá að finna í 75. 

gr. fumvarpsins. 
74 Alþt. 1948-1949, A-deild, þskj. 12, 12. mál, athugasemdir við 75. gr. 
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í stað gæsluvarðhalds. Hvergi í lögunum var mælt fyrir um skilyrði þess að úrræðinu væri beitt. 

Í upphafi ákvæðisins var eingöngu mælt fyrir um orðrétt: „Í stað gæsluvarðhalds, svo og 

endranær ef nauðsyn ber til, getur dómari, hvort sem trygging er sett eða ekki, lagt fyrir 

sakborning að halda sig á ákveðnu svæði (sveitarfélagi, umdæmi o.s.frv.), bannað honum 

brottför af landinu eða mælt fyrir vistun hans á sjúkrahúsi eða viðeigandi stofnun.“ Verður því 

að segja að ákvæðið hafi verið afar matskennt og frekar óskýrt varðandi hvenær heimild væri 

til beitingu þess. Þrátt fyrir að beiting úrræðisins hafi haft í för með sér töluverða skerðingu á 

ferðafrelsi sakbornings, gátu dómarar, samkvæmt áðurnefndum lögum nr. 19/1991, mælt fyrir 

um hana með einfaldri ákvörðun og án rökstuðnings.75 Var ákvæðið svo óbreytt þar til 

núgildandi sakamálalög tóku gildi og verður nú í framhaldi fjallað um þær reglur sem um efnið 

gilda í dag. 

5.1.1 Gildandi reglur 

Farbann er, líkt og hugtakið gefur til kynna, úrræði sem skerðir ferðafrelsi einstaklings og ef 

slík skerðing er nauðsynleg vegna rannsóknar eða meðferðar sakamáls, skal beita vægustu 

lausn sem kostur er á samanber áðurnefnt meðalhóf. Ætti það að liggja í augum uppi að farbann 

og skyld úrræði eru ekki jafn íþyngjandi úrræði og gæsluvarðhald og ætti því alltaf að vera 

beitt í stað þess sé þess kostur með sama árangri.76 Með núgildandi lögum um meðferð 

sakamála, nr. 88/2008, sem tóku gildi 1. janúar 2009, var loks mælt fyrir um skilyrði fyrir 

beitingu úrræðisins í 1. mgr. 100. gr. laganna.  Skilyrði þess að farbanni og skyldum úrræðum 

sé beitt koma fram í 1. málsl. 1. mgr. 100. gr. sml. Þar segir að til þess að úrræðunum sé beitt 

verði skilyrði gæsluvarðhalds að vera uppfyllt og er þar vísað til bæði 1. og 2. mgr. 95. gr. sml. 

sem fjallað hefur verið um í köflum 4.1 – 4.4. Verður því að uppfylla bæði almennu og að 

minnsta kosti eitt hinna sérstöku skilyrða gæsluvarðhalds til að úrræðinu sé beitt. Ef krafa um 

beitingu farbanns er grundvölluð á 2. mgr. 95. gr. sml., þá þarf einingis að uppfylla skilyrði 

þess ákvæðis sem áður hefur verið fjallað um í kafla 4.3.  

Það athugast að ekki er gerð krafa um að refsing fyrir ætlað brot sakbornings verði ekki 

skilorðsbundin svo farbanni skv. 1. mgr. 100. gr. sml. verði beitt. Hefur á það reynt fyrir 

dómstólum og vísast þar um til úrskurðar Landsréttar frá 16. apríl 2019 í máli nr. 262/2019. Í 

málinu hafði sakborningur farið fram á að hinn kærði farbannsúrskurður yrði felldur úr gildi 

með vísan til 3. mgr. 95. gr. sml. Landsréttur féllst ekki á kröfuna með þeim rökum að það 

ákvæði tæki aðeins til gæsluvarðhalds og að ekki væri vísað til ákvæðisins í 1. mgr. 100. gr. 

 
75 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 252, 233. mál, athugasemdir við 100. gr. 
76 Eiríkur Tómasson, Sakamálaréttarfar (n. 1) 307.  
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sml. þar sem skilyrði farbanns væru tilgreind.77 Má sjá á framangreindum úrskurði Landsréttar 

að ekki þarf að vera samræmi á milli væntanlegrar refsingar og þeirrar tímalengdar sem 

sakborningur er getur sætt farbanni. Gæti því sakborningur þurft að sæta farbanni í mun lengri 

tíma en sú fangelsisrefsing sem honum yrði dæmd. Í ákvæðinu er ekki eingöngu gerð krafa um 

að hætta sé á flótta eða undankomu svo úrræðinu sé beitt líkt og er gert þegar beita á 

fjártryggingu sbr. kafli 4.4.2 hér að framan, þrátt fyrir að því verði sjaldnast beitt án þess að á 

því sé talin hætta.  

Einnig er áhugavert í þessu sambandi að líta aftur til ákvæðis 76. gr. hgl. sem var einnig fjallað 

um í kafla 4.1, en þar segir að ef sakborningur hefur sætt gæsluvarðhaldi og það er ekki því að 

kenna hvernig hann hefur hagað sér á meðan málinu stendur, skal gæsluvarðhaldsvistin koma 

að einhverju eða öllu leyti í stað refsingar. Hvergi er í ákvæðinu vísað til farbanns skv. 1. mgr. 

100. gr. sml. eða einhverrra annarra þvingunarráðstafana en gæsluvarðhalds. Af framangreindu 

má álykta sem svo að sá tími sem sakborningur hefur sætt farbanni komi að engu leyti í stað 

refsingar. Getur farbann því verið afar íþyngjandi úrræði fyrir sakborning og er hægt að taka 

sem dæmi að ef sakborningur er erlendur ferðamaður og gert að sæta farbanni í fjóra mánuði 

og er svo dæmdur til þriggja mánaða fangelsi, hefur hann verið fjarverandi frá heimili sínu, 

vinnu og fjölskyldu í sjö mánuði.  

Í 2. málslið 1. mgr. ákvæðisins var bætt inn heimild til handa dómara, fenginni kröfu þar um, 

til að setja það sem skilyrði fyrir ráðstöfun samkvæmt ákvæðinu að sakborningur hafi á sér 

búnað til að hægt sé að fylgjast með ferðum hans. Var ákvæði þetta lögfest eftir að 

allsherjarnefnd Alþingis hafði gefið nefndarálit sitt varðandi frumvarpið sem varð að lögum nr. 

88/2008 um meðferð sakamála og var þetta talið nauðsynlegt til að hindra það að þeir sem 

sættu farbanni gætu flúið land, þar sem erfiðara væri en áður að framfylgja farbanninu.78  

Kemur það fram í athugasemdum við 100. gr. með frumvarpi laganna að sjónarmiðið um 

meðalhóf liggi að baki þeim úrræðum sem finna má í greininni, það er að segja vistun 

sakbornings á sjúkrahúsi eða stofnun sbr. kafli 4.4.1 og farbann og skyldum úrræðum í stað 

beitingu gæsluvarðhalds. Þar kemur einnig fram að ekki þurfi að marka þeim úrræðum, sem 

beitt er samkvæmt greininni, neinn ákveðinn tíma líkt og þörf er á með gæsluvarðhaldsúrskurð, 

en  ekkert sé því til fyrirstöðu.79  Í raun er það eina sem fram kemur í lögunum varðandi 

 
77 Sjá einnig dóm Hæstaréttar frá 13. ágúst 2014 í máli nr. 536/2014. Í dóminum segir að ekki skipti máli hvort 

refsing við ætluðu broti kunni að verða skilorðsbundin, þar sem í 1. mgr. 100. gr. sml. sé ekki vísað til 3. mgr. 

95. gr. sömu laga. 
78 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 252, 233. mál, nefndarálit allsherjarnefndar, bls. 6021. 
79 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 252, 233. mál, athugasemdir við 100. gr. 
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tímalengd úrræðanna að þau skuli ekki vara lengur en þörf er á og að þeim sem farið hafi fram 

á slíkt úrræði, skuli aflétta því um leið og úrræðisins er ekki þörf sbr. 2. mgr. 100. gr. sml.  

Þrátt fyrir að ekki sé fjallað um tímalengd farbanns í lögunum, hafa dómstólar þó sett ákveðin 

skilyrði fyrir því hversu lengi sakborningur geti sætt slíkri frelsisskerðingu. Þau skilyrði eru þó 

ekki sett með ákveðnum tímaramma, heldur snúa þau að rannsókn málsins og 

málsmeðferðartímanum. Til útskýringar má líta til dóms Hæstaréttar frá 10. mars 2009 í máli 

nr. 96/2009. Í dómi sínum felldi Hæstiréttur úr gildi úrskurð héraðsdóms um áframhaldandi 

farbann yfir sakborningi. Í dómi Hæstaréttar sagði að skilyrði fyrir beitingu farbanns sé að 

rannsókn sé fram haldið án tafa sem ekki verða réttlættar. Einnig að farbann væri 

þvingunarráðstöfun og því mætti hún ekki vara lengur en nauðsynlegt væri miðað við eðli og 

umfang máls. Höfðu farbannsúrskurðir í málinu ítrekað komið til kasta réttarins, þar sem 

áréttað hafði verið að hraða þyrfti meðferð málsins.80 Má sjá af framangreindum dómi 

Hæstaréttar að þrátt fyrir að engin tímamörk séu sett farbanni, þá er það skilyrði að ekki verði 

órættlætanlegar tafir á málsmeðferðinni svo farbanni sé beitt. 

Í  2. mgr. 100. gr. sml. var einnig lögfest að dómari skyldi mæla fyrir um ráðstöfun skv. 1. mgr. 

í úrskurði, sem var breyting frá því sem áður var samanber umfjöllun í kafla 5.1. Er það þó 

ekki eina viðbótin við 100. gr. sml. sem heimiluð er í lögunum, því samkvæmt 3. mgr. 100. gr. 

sml. er lögreglu heimilt að leggja á sakborning sem sætir farbanni eða öðru úrræði samkvæmt 

1. mgr. greinarinnar frekari kvaðir, það er að segja að honum sé skylt að tilkynna lögreglu um 

verustað sinn eða koma og gefa sig fram við hana á ákveðnum tímum. Einnig er lögreglu 

heimilt samkvæmt sömu málsgrein að leggja það fyrir sakborning að afhenda sér vegabréf sitt 

til geymslu á meðan úrræðinu stendur. Í 4. mgr. 100. gr. sml. er svo að finna heimild 

sakbornings til að bera atriði er varða framkvæmd farbanns eða annarra ráðstafanna skv. 1. 

mgr. greinarinnar undir dómara. 

Líkt og rakið var hér að framan eru skilyrðin þau að uppfylla þarf skilyrði gæsluvarðhalds svo 

úrræðum 1. mgr. 100. gr. sml. geti verið beitt. Þannig í raun má segja að ef framangreind 

skilyrði eru uppfyllt og dómari, eða ákæruvaldið, telur að markmiðinu geti verið náð með 

öðrum og vægari úrræðum en gæsluvarðhaldi, sé mögulegt að beita úrræðum 100. gr. sml. 

Verður því að telja að skilyrði fyrir beitingu ákvæðisins sé afar matskennt hverju sinni og erfitt 

að gera sér nákvæmlega grein fyrir því hvar mörkin liggja á milli gæsluvarðhalds annars vegar 

og farbanns og skyldra úrræða hinsvegar. Því er nauðsynlegt að rannsaka þá dóma sem um 

 
80 Nánar verður fjallað um dóminn í kafla 6.1.5 seinna í ritgerðinni. 
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efnið hafa gengið til að reyna komast að því til hvaða þátta dómstólar litið við mat á því hvort 

skilyrðum farbanns sé fullnægt. Í dómarannsókninni verður einnig fjallað um valda dóma og 

úrskurði frá Danmörku og Noregi til að varpa frekara ljósi á það mat sem fyrir dómstólum 

liggur þegar sakborningur er úrskurðaður í farbann. Svo það sé gerlegt, er nauðsynlegt að fara 

yfir gildandi reglur þeirra landa til að kanna hvort skilyrði fyrir beitingu farbanns sú sambærileg 

þeim sem finna má í 1. mgr. 100. gr. laga nr. 88/2008, um meðferð sakamála. 

5.2 Danmörk – gildandi reglur 

5.2.1 Gæsluvarðhald 

Fjallað er um gæsluvarðhald í 70. kafla dönsku réttarfarslaganna Lov nr. 938 af 10.9.2019 

Retsplejeloven81, nánar tiltekið í 762. – 779. gr. þeirra. Fram kemur í 1. mgr. 762. gr. rpl. að 

heimilt sé að úrskurða mann í gæsluvarðhald ef rökstuddur grunur liggur fyrir um að 

sakborningur hafi framið refsiverðan verknað, sem ákæru getur sætt, en aðeins ef brotið getur 

varðað fangelsisrefsingu í að minnsta kosti eitt og hálft ár. Eru framangreind skilyrði, almenn 

skilyrði gæsluvarðhalds og svipar þeim mjög til þeirra íslensku. Í framhaldi fylgja, í sömu 

grein, þrír töluliðir sem eru keimlíkir hinum sérstöku skilyrðum gæsluvarðhalds sem finna má 

í 1. mgr. 95. gr. sml. Í 1. tl. 1. mgr. 762. gr. rpl. kemur fram að gæsluvarðhald sé heimilt ef 

rökstuddur grunur leikur á um  að sakborningur muni reyna að komast undan saksókn eða 

fullnustu dóms. Í 2. tl. sama ákvæðis kemur fram að heimilt sé að úrskurða sakborning í 

gæsluvarðhald ef rökstuddur grunur er til staðar um að hann muni halda afbrotum áfram. Að 

lokum er í 3. tl. 1. mgr. 762. gr. rpl. heimild til að úrskurða sakborning í gæsluvarðhald ef 

rökstuddur grunur er fyrir hendi um að sakborningur muni torvelda rannsókn með því að afmá 

ummerki brots, vara aðra við eða hafa áhrif á aðra. 

Samkvæmt 3. mgr. 762. gr. rpl. er óheimilt að láta sakborning sæta gæsluvarðhaldi ef brot það 

sem hann er sakaður um að hafa framið varðar aðeins sektum eða í mesta lagi 30 daga fangelsi 

eða að gæsluvarðhaldsúrskurður yrði í ósamræmi við væntanlega refsingu. Í 2. mgr. 762. gr. 

rpl. má síðan finna ákvæði sambærilegt 2. mgr. 95. gr. sml., en þar segir að heimilt sé að 

úrskurða sakborning í gæsluvarðhald ef sterkur grunur sé fyrir því að hann hafi framið afbrot 

sem getur sætt ákæru og varðar við sex ára fangelsi hið minnsta og að almannahagsmunir 

krefjist þess. 

Með vísan til framangreinds má sjá að ákvæði laga um meðferð sakamála, nr. 88/2008 og 

dönsku réttarfarslaganna, að því er varðar almenn og sérstök skilyrði gæsluvarðhalds, eru 

 
81 Hér eftir verður fjallað um Lov nr. 938 af 10.9.2019 Retsplejeloven sem „rpl.“.  
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nánast samhljóma. Þó er ekki að finna neitt ákvæði í dönsku réttarfarslögunum sem svipar til 

d. liðar 1. mgr. 95. gr. sml. sem mælir fyrir um heimild gæsluvarðhalds í þeim tilvikum þegar 

nauðsynlegt er að verja aðra fyrir árásum sakbornings eða sakborning sjálfan fyrir árásum eða 

áhrifum annarra. 

5.2.2 Farbann og skyld úrræði 

Í 1. mgr. 765. gr. rpl. er síðan mælt fyrir um aðrar þvingunarráðstafanir í stað gæsluvarðhalds. 

Í ækvæðinu segir að ef skilyrði gæsluvarðhalds séu uppfyllt en hægt sé að ná fram settum 

markmiðum með minna íþyngjandi úrræðum, geti dómurinn, með samþykki sakbornings, 

ákveðið að beita öðrum úrræðum sem listuð eru í sjö töluliðum í 2. mgr. greinarinnar. Í 1. tl. 

kemur fram að úrskurða megi að sakborningi geti verið gert skylt að sæta eftirliti á meðan 

málinu stendur. Í 2. tl. 2. mgr. 765. gr. rpl. er síðan mælt fyrir um að sakborningi verði gert það 

skylt að hlíta ákveðnum reglum um búsetu, atvinnu og frístundir og hverja hann umgengst. Í 3. 

tl. sama ákvæðis segir síðan að sakborningur geti verið vistaður á viðeigandi heimili eða 

stofnun og í 4. tl. er mælt fyrir um vistun á meðferðarheimili, hvort heldur sem er vegna 

geðsjúkdóms eða fíknivandamála. Samkvæmt 5. tl. 2. mgr. 765. gr. rpl. getur sakborningi verið 

gert skylt að tilkynna sig til lögreglu á ákveðnum tímum og í 6. tl. er heimild til að mæla fyrir 

um í úrskurði að sakborningi verði gert að afhenda lögreglu vegabréf sitt eða önnur skilríki. Að 

lokum er í 7. tl. fjallað um fjártryggingu sem sakborningi getur verið gert að setja til að tryggja 

veru hans við meðferð málsins sem og fullnustu refsingar. 

5.3 Noregur – gildandi reglur 

5.3.1 Gæsluvarðhald 

Norsku sakamálalögin eru Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) 22. 

mai 1981 nr. 2582 og eru almennu skilyrði gæsluvarðhalds þar að finna í 1. mgr. 171. gr. spl. 

Skilyrðin sem þar koma fram eru að rökstuddur grunur sé fyrir því að sakborningur hafi framið 

refsiverðan verknað. Þá verða refsimörk þess ákvæðis, sem sakborningur er grunaður um að 

hafa brotið gegn, að vera sex mánuðir eða meira. Í sömu málsgrein fylgja svo sérstök skilyrði 

fyrir beitingu gæsluvarðhalds í fjórum töluliðum og þarf að uppfylla að minnsta kosti eitt þeirra 

svo gæsluvarðhaldi sé beitt. Í 1. tl. 1. mgr. 171. gr. spl. er að finna ákvæði sem er samhljóða b. 

lið 1. mgr. 95. gr. sml. en þar segir að beiting gæsluvarðhalds sé heimil ef ástæða er til að ætla 

að sakborningur muni reyna að koma sér undan málsókn eða fullnustu refsingar. Í 2. tl. 1. mgr. 

 
82 Hér eftir verður fjallað um Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) 22. mai 1981 nr. 25 

sem „spl“. 
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171. gr. spl. er heimild til beitingar úrræðisins ef sýnt þykir að sakborningur muni torvelda 

rannsókn málsins með því að spilla sönnunargögnum til dæmis með því að fjarlægja 

vísbendingar eða hafa áhrif á vitni eða samverkamenn. Er ákvæðið því samhljóða a. lið 1. mgr. 

95. gr. sml. Ákvæði 3. tl. 1. mgr. 171. gr. spl. er síðan sambærilegt ákvæði c. liðar 1. mgr. 95. 

gr. sml. en þar segir að gæsluvarðhald sé heimilt ef það er talið nauðsynlegt til að koma í veg 

fyrir að sakborningur haldi áfram að fremja afbrot sem gætu leitt til hærri refsingar en sex 

mánaða fangelsi. Svo í 4. tl. 1. mgr. 171. gr. spl. er ákvæði sem ekki er að finna í lögum nr. 

88/2008, um meðferð sakamála, en þar segir að gæsluvarðhald sé heimilt ef sakborningur 

sjálfur óskar þess og gefur fullnægjandi ástæður fyrir ósk sinni. 

Í 172. gr. spl. er að finna ákvæði sem sambærilegt er 2. mgr. 95. gr. sml. Í norska ákvæðinu 

segir að ef sakborningur er grunaður um að hafa framið afbrot, eða gert tilraun til afbrots, sem 

getur varðað 10 ára fangelsisrefsingu eða meira, er heimilt að úrskurða hann í gæsluvarðhald 

þrátt fyrir að skilyrði 171. gr. spl. séu ekki uppfyllt. Þar segir einnig að við matið ætti að leggja 

sérstaka áherslu á hvort það myndi særa réttlætiskennd almennings og skapa óöryggi ef 

sakborningur myndi ganga laus. Í 2. mgr. 173. gr. spl. er að finna heimild til þess að beita 

gæsluvarðhaldi ef sakborningur er ekki með fasta búsetu í landinu og ástæða er til að ætla að 

hann muni reyna að forðast saksókn eða fullnustu refsingar.  

5.3.2 Farbann og skyld úrræði 

Fram kemur í 1. mgr. 188. gr. spl. að dómstóll geti með úrskurði, tekið ákvörðun um að í stað 

gæsluvarðhalds, setji sakborningur fjártryggingu. Í 2. mgr. sömu greinar kemur fram að í stað 

gæsluvarðhalds, geti dómstóll úrskurðað á þann veg að sakborningi sé gert að sæta vistun á 

stofnun eða heimilis á vegum sveitarfélaga. Kemur þar einnig fram að slík vistun geti aðeins 

farið fram ef viðkomandi stofnun og sveitarfélagið eru því samþykk. Í 3. mgr. 188. gr. spl. 

kemur þó fram að umrætt samþykki er ekki nauðsynlegt ef sakborningur andlega vanheill eða 

býr við alvarlega þroskaskerðingu. Þá segir í ákvæðinu að alltaf skuli leitast við að afla mats 

sérfræðinga á þeirri stofnun sem vistun á að fara fram áður en ákvörðun er tekin um téða vistun. 

Í 4. mgr. sömu greinar er það áréttað að þeim úrræðum sem nefnd eru í 2. mgr. ákvæðisins, sé 

beitt óháð vilja sakbornings og heimilt sé að beita valdi við framkvæmd þeirra.  

Í 1. mgr. 181. gr. spl. kemur fram heimild ákæruvaldsins til að ákveða, áður en sakborningur 

er úrskurðaður í gæsluvarðhald, gegn því að sakborningur lofi að tilkynna sig til lögreglu á 

ákveðnum tíma eða lofar að halda sig á ákveðnum stað. Gildir sú heimild einnig ef 

sakborningur sætir gæsluvarðhaldi og verður hann þá látinn laus gegn áðurnefndu loforði. 
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Einnig kemur fram að hið sama gildi þegar sakborningur samþykkir önnur úrræði eins og 

afhendingu vegabréfs og annarra persónuskilríkja. Gerð er krafa um að framangreind loforð og 

samþykki séu skrifleg. Samkvæmt 2. mgr. 181. gr. spl. getur sakborningur hvort heldur sem er 

áður eða eftir að gengið er frá slíku samkomulagi, krafist þess að dómstóll úrskurði um hvort 

áðurnefnd skilyrði gæsluvarðhalds skv. 171.-173. gr. spl. séu uppfyllt. Auk þess getur 

sakborningur krafist úrskurðar um hvort skilyrðin séu enn fyrir hendi ef þau voru talin það 

áður. Að lokum kemur fram í 2. mgr. 181. gr. spl. að sakborningi skuli gerð grein fyrir þessum 

rétti sínum áður en loforð eða samþykki er gefið. 

5.4 Samanburður á milli ákvæða Íslands, Danmerkur og Noregs 

Í  dönskum er ekki að finna ákvæði sambærilegt 1. mgr. 100. gr. sml., sem kveður á um blátt 

bann við að sakborningur yfirgefi landið. Þó er að finna ákvæði er varða tilkynningarskyldu 

sakbornings, að honum geti verið gert skylt að búa á ákveðnum stað, sæta eftirliti og að afhenda 

lögreglu vegabréf sitt. Líkt og gefur að skilja, getur sakborningur ekki farið af landi brott ef 

honum er til dæmis gert að sæta daglegri tilkynningarskyldu og vegabréf ásamt öðrum 

persónuskilríkjum eru tekin af honum. Af þeim sökum er sakborningur sem sætir skilyrðum 

einhverra þessarra úrræða með skert ferðafrelsi líkt og þegar ákvæði 1. mgr. 100. gr. sml. er 

beitt. Í dönskum rétti getur sakborningi verið gert skylt að hlýta reglum um búsetu sbr. 2. tl. 2. 

mgr. 756. gr. rpl. og í 5. tl. sama ákvæðis er heimild til að gera sakborningi skylt að tilkynna 

sig til lögreglu. Svo að lokum í 6. tl. 2. mgr. 756. gr. rpl. er úrræði sem gerir sakborningi skylt 

að afhenda vegabréf sitt sem og önnur persónuskilríki.  

Sama gildir um norskan rétt en í norskri réttarfarslöggjöf er ekki að finna ákvæði sem svipar 

til 1. mgr. 100. gr. sml. Þó er að finna tilkynningarskyldu sakbornings, það að sakborningi sé 

gert að halda sig á ákveðnu svæði og að honum geti verið gert að afhenda vegabréf sitt. Í löggjöf 

bæði Danmerkur og Noregs þarf að uppfylla skilyrði gæsluvarðhalds svo úrræðunum sé beitt 

og eru skilyrði gæsluvarðhalds í báðum löndunum sambærileg þeim íslensku. Í norskum rétti 

eru sömu heimildir og finna má í dönskum rétti. Það sem skilur á milli norsks og dansks réttar 

er að í norskum rétti hægt að beita framangreindum úrræðum án aðkomu dómstóla, nema að 

sakborningur fari fram á annað. Ákæruvaldið getur samkvæmt þessu gert nokkurskonar 

samning við sakborning um að hann samþykki úrræðin sem að honum er gert að sæta og 

samkvæmt ákvæði 2. mgr. 181. gr. spl. þá þurfa skilyrði gæsluvarðhalds að vera uppfyllt ef 

slíkur samningur er gerður. Má af framangreindu álykta að færri mál sem tengjast skerðingu á 

ferðafrelsi sakbornings komi til kasta dómstóla Noregs. 
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Af framangreindu er því  ekkert því til fyrirstöðu að kanna dómaframkvæmd Danmerkur og 

Noregs meðfram þeirri íslensku til að fá betri innsýn í hvernig mat dómstólanna fer fram þegar 

ákvæðunum er beitt. Verður því í næsta kafla fjallað um íslenska dómaframkvæmd ásamt því 

að valdir dómar og úrskurðir Danmerkur og Noregs verða raktir til frekari skýringar. 

6 Dómaframkvæmd 

6.1 Inngangur 

Rannsakaðir voru alls 156 dómar og úrskurðir Hæstaréttar og Landsréttar frá gildistöku 

núgildandi sakamálalaga, nánar tiltekið frá 1. janúar 2009 til 5. desember 2019. Var rannsóknin 

framkvæmd í því skyni  að fá innsýn á hvernig ákvæði 1. mgr. 100. gr. sml. hefur verið beitt í 

framkvæmd og til hvaða þátta dómstólar hafa litið í mati sínu þegar til álita kemur að úrskurða 

sakborning í farbann. Vert er að taka það fram að rannsóknin takmarkast við þau mál sem hafa 

verið kærð af þeim sökum að úrskurðirnir eru svokölluð rannsóknarmál sem, eins og áður hefur 

komið fram, eru ekki birtir. Eru upplýsingar oft af skornum skammti í úrskurðum héraðsdóms 

í málum sem þessum, má rekja það til þess að oft á tíðum er rannsókn málsins á frumstigi og 

þar af leiðandi upplýsingar og gögn af skornum skammti. Þá geta rannsóknarhagsmunir einnig 

krafist þess að ekki séu birtar upplýsingar í úrskurðunum. Að auki er þess sjaldnast getið á 

hvaða sjónarmiðum sakborningur hefur byggt varnir sínar á við meðferð málsins. Í flestum 

málum er einvörðungu fjallað um þær röksemdir sem ákæruvaldið hefur sett fram til stuðnings 

kröfunni og á það jafnt við um úrskurði héraðsdóms sem og dóma Hæstaréttar og úrskurði 

Landsréttar.  

Af þessum sökum var oft ekki ljóst við lestur og greiningu dómana hvaða atriði það voru sem 

réðu úrslitum í niðurstöðu málsins. Við vinnslu rannsóknarinnar varð ljóst að ekki er um mikla 

dómaframkvæmd að ræða í Danmörku og Noregi þegar kemur að beitingu farbanns. Er 

sérstaklega lítið um notkun ákvæðanna í Danmörku. Engu síður var mikilvægt, til að fá skýrari 

sýn á þau sjónarmið sem notuð hafa verið við matið, að rannsaka valda dóma og úrskurði frá 

Danmörku og Noregi og verða þeir tvinnaðir saman inn í umfjöllunina. Þrátt fyrir að flestir 

sakborningar í þeim málum sem skoðuð voru séu af erlendu bergi brotnir, eru einnig dæmi þess 

að íslenskir sakborningar hafi verið úrskurðaðir í farbann. Því er það stór partur af 

dómarannsókninni að kanna hvað það er sem hefur áhrif á mat dómstólanna þegar úrræðinu er 

beitt og komast að því hvort það hafi áhrif á mat dómsins að sakborningur sé íslenskur 

ríkisborgari eða með erlent ríkisfang.  
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6.1.1 Sakborningur er erlendur ríkisborgari 

Í dómaframkvæmd má finna fjölmörg mál þar sem sakborningur er erlendur ríkisborgari en 

búsettur hérlendis vegna vinnu. Í úrskurði Landsréttar frá 23. júlí 2018 í máli nr. 601/2018, var 

sakborningur grunaður um að hafa valdið slysum á fólki og töluverðu eignatjóni með ofsaakstri 

á flótta sínum undan lögreglu sem veitti honum eftirför. Röksemdir ákæruvaldsins til stuðnings 

farbannskröfu voru þau að sakborningur væri erlendur ríkisborgari og hefði engin önnur tengsl 

við Ísland en þau að hafa komið hingað til lands fyrr á árinu til að stunda vinnu. Sakborningur 

mótmælti kröfunni með þeim rökum að hann væri eftirsóttur starfsmaður hérlendis. Þá hefði 

hann mun betri laun hérlendis en í heimalandinu og því hefði hann enga ástæðu til að yfirgefa 

landið. Héraðsdómur horfði til þess að sakborningurinn væri undir rökstuddum grun um að 

hafa framið brot sem varðaði fangelsisrefsingu og hann hefði engin önnur tengsl við landið en 

að hafa komið hingað til að vinna. Af þeim sökum væri hætta á að hann myndi yfirgefa landið 

ef hann færi frjáls ferða sinna. Taldi dómurinn því skilyrði b. liðar 1. mgr. 95. gr. sml. sbr. 1. 

mgr. 100. gr. sömu laga uppfyllt og úrskurðaði hann í farbann. Landsréttur staðfesti úrskurð 

héraðsdóms með vísan til forsendna. 

Af framangreindum úrskurði Landsréttar verður ráðið að þau rök sem vógu þyngst fyrir 

beitingu farbanns voru þau að sakborningurinn var af erlendu bergi brotinn og einu tengsl hans 

við landið væri atvinna sem hann hafði haft í skamman tíma. Í úrskurðinum kom í raun ekkert 

annað fram sem gerði það líklegt að sakborningurinn myndi yfirgefa landið. Röksemdir af hálfu 

sakbornings um að ekkert kæmi fram í málinu sem gerði það líklegt að sakborningur myndi 

yfirgefa landið, komu einmitt fram í úrskurði Landsréttar frá 11. janúar 2019 í máli nr. 29/2019. 

Í málinu var sakborningur meðal annars grunaður um mansal og fjársvik. Fyrir héraðsdómi 

mótmælti sakborningur kröfunni á þeim forsendum að ekki hefði verið sýnt fram á að hann 

myndi yfirgefa landið né koma sér undan málsókn eða fullnustu refsingar ef til þess kæmi. 

Einnig vísaði hann til þess að hann hefði fasta búsetu hérlendis og hyggðist búa hér áfram. Í 

niðurstöðum héraðsdóms kom fram að sakborningurinn væri undir sterkum grun að hafa framið 

brot sem margra ára fangelsisrefsing væri lögð við. Þá var sérstaklega tiltekið að hann væri 

pakistanskur ríkisborgari. Skilyrðum b. liðar 1. mgr. 95. gr. sml. sbr. 1. mgr. 100. gr. sömu laga 

væri því uppfyllt og sakborningur úrskurðaður í farbann. Landsréttur staðfesti úrskurð 

héraðsdóms með sömu rökum og höfðu komið fram í héraði, það er að segja að sakborningur 

væri erlendur ríkisborgari og því væri hætta á að hann myndi yfirgefa landið. Áhugavert er að 

hvorki héraðsdómur né Landsréttur virðast taka mið á sjónarmiðum sakbornings varðandi það 
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að sýna fram á það, með einhverjum öðrum rökum, en að hann væri erlendur ríkisborgari, að 

líklegt væri að hann myndi yfirgefa landið. 

Í máli norska áfrýjunardómstólsins í máli RG 2019 s. 123232 (Borgarting lagmannsrett), 

krafðist sakborningur þess að úrræði 188. gr. spl. yrði beitt í stað gæsluvarðhalds. Nánar tiltekið 

fór hann fram á að mega tilkynna sig til lögreglu þess í stað. Var gæsluvarðhaldsúrskurðurinn 

byggður á skilyrði 1. tl. 1. mgr. 171. gr. spl. vegna hættu á flótta eða undankomu sakbornings. 

Verjandi sakbornings hafði með greinargerð sinni mótmælt því að fullnægt væri skilyrðum 

framangreindar greinar. Dómstóllinn fer yfir það að ákvæði 1. tl. 1. mgr. 171. gr. spl. eigi við 

á meðan rannsókn stendur og allt til dómur fellur í málinu. Síðan fjallar hann um skilyrðið að 

það verði að þykja líklegt að sakboringur muni reyna að komast hjá saksókn og að þar verði að 

eiga sér einstaklingsmiðað mat á aðstæðum sakbornings.  

Sagði dómurinn að útgangspunkturinn í áðurnefndu mati þegar sakborningur er erlendur, sé 

tengsl hans við Noreg, tengsl hans við heimaland sitt og hversu langan fangelsisdóm hann á 

yfir höfði sér. Sakborningur var sænskur ríkisborgari og hafði búið alla sína ævi í Malmö. Hann 

væri atvinnulaus og hefði engum skildum að gegna í heimalandinu sínu og hefði sjálfur greint 

frá því að hann væri glæpamaður í yfirheyrslum hjá lögreglu og hefði yfirgefið Malmö vegna 

erfiðra aðstæðna. Kom einnig fram að sakborningur væri grunaður um að hafa framið 14 

alvarleg þjófnaðarbrot sem og tilraun til þjófnaðar sem hann hafði framið með samverkamanni 

sínum. Samverkamaður hans væri ungverskur ríkisborgari og í farsímagögnum kom fram að 

hann hafði í hyggju að flytja til Búdapest. Einnig að þeir hefðu báðir hlotið dóm í Svíþjóð árið 

2017. Taldi áfrýjunardómstóllinn ekki vera fyrir hendi skilyrði þess að sakborningur skildi sæta 

tilkynningarskildu í stað gæsluvarðhalds. Rök dómstólsins voru þau að sakborningur hefði 

engin tengsl við Noreg, væri án atvinnu og hefði engum skyldum að gegna í Svíþjóð. Einnig 

að hann ætti yfir höfði sér þunga fangelsisrefsingu og hefði játað það að vera glæpamaður. Ekki 

væri hægt að líta framhjá því að ef honum yrði sleppt lausum væri líklegt að hann myndi snúa 

aftur til Malmö, að samverkamaður hans hyggi á flutninga til Búdapest og það gæti verið 

ástæða fyrir sakborning til að fara þangað líka. 

Það sem er áhugavert í ofangreindum úrskurði norska áfrýjunardómstólsins er að rétturinn 

tekur fram hvað það er sem meta verði þegar sakborningur er erlendur ríkisborgari. Segir 

rétturinn að meta verði tengsl sakbornings við Noreg og við heimaland sitt ásamt því að litið 

sé til þyngdar mögulegrar refsingar. Einnig að dómstóllinn telur hættuna á flótta vera það mikla 
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að farbann sé ekki vænlegur kostur. Gefur það til kynna að beiting farbanns þyki ekki nægilega 

gott úrræði til að halda sakborningi í landinu. 

Í úrskurði Landsréttar frá 16. maí 2018 í máli nr. 421/2018 sem varð kveikjan að þessari ritgerð, 

var sakborningur erlendur ferðamaður83 frá Bandaríkjunum. Atvik málsins voru þau að bílslys 

varð á Reykjanesbraut þar sem slys varð á fólki. Þar á af slasaðist einn lífshættulega og er hann 

alvarlega skaddaður eftir atburðinn og mun aldrei geta lifað eðlilegu lífi. Var talið að slysið 

mætti rekja til aksturslags sakbornings og var því farið fram á farbann yfir honum til að tryggja 

veru hans á landinu á meðan rannsókn færi fram. Var sú krafa samþykkt og sakborningur 

úrskurðaður í farbann til 16. maí 2018. Þann dag var gerð krafa fyrir héraðsdómi um 

áframhaldandi farbann. Rök ákæruvaldsins voru meðal annars þau að enn ætti eftir að rannsaka 

bifreiðarnar sem og blóðsýni sakbornings. Einnig var á því byggt að sakborningur væri erlendur 

ferðamaður sem hefði komið til landsins sama dag og slysið varð og hafi ætlað að yfirgefa 

landið 2. maí 2018. Því væri nauðsynlegt að tryggja nærveru sakbornings á meðan málið væri 

til rannsóknar og annarrar meðferðar. Vísaði ákæruvaldið jafnframt til þess að sakborningurinn 

hefði engin tengsl við landið, hann væri sakaður um alvarlega háttsemi og því væri nauðsynlegt 

að honum yrði gert að sæta farbanni. Féllst héraðsdómur á röksemdir ákæruvaldsins, taldi 

skilyrði b. liðar 1. mgr. 95. gr. sml., sbr. 1. mgr. 100. gr. sömu laga uppfyllt og vísaði til þess í 

niðurstöðu sinni að sakborningur væri erlendur ríkisborgari með engin tengsl við landið og því 

mætti ætla að hann myndi reyna að komast úr landi eða leynast ellegar koma sér undan málsókn 

eða fullnustu refsingar.  

Úrskurður héraðsdóms var kærður til Landsréttar. Í niðurstöðu Landsréttar kom fram að 

rétturinn féllist á það að sakborningur væri undir rökstuddum grun um brot sem gæti varðað 

fangelsisrefsingu og því væru almennu skilyrði 1. mgr. 95. gr. sml. uppfyllt. Síðan er tekið 

fram að sakborningur sé erlendur ríkisborgari, ferðamaður hérlendis og hafi engin tengsl við 

landið. Þá var rakið að vitað væri um heimilisfang hans í heimalandinu, hvar hann starfaði auk 

þess sem símanúmer og netfang hans væri þekkt. Loks var í niðurstöðu Landsréttar tekið fram 

að ekkert hefði komið fram í málinu sem gerði það líklegt að hann myndi reyna að leynast eða 

koma sér með öðrum hætti undan málsókn eða fullnustu refsingar. Að því sögðu felldi 

 
83 Sjá einnig önnur mál þar sem um erlendan ferðamann var að ræða með enga tengingu við landið og úrskurðaður 

í farbann, þó ekki vegna samskonar afbrota: Dómar Hæstaréttar frá 29. desember í máli nr. 832/2017, frá 10. 

nóvember 2017 í máli nr. 704/2017, frá 17. október 2017 í máli nr. 655/2017, frá 14. september 2016 í máli nr. 

631/2016 þar sem sakborningur kom til landsins í nokkra daga vegna vinnu sinnar. 
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Landsréttur úrskurð héraðsdóms úr gildi þar sem ekki væri sýnt fram á að skilyrðum 1. mgr. 

100. gr., sbr. b. lið 1. mgr. 95. gr. sml. væri fullnægt. 

Ofangreindur úrskurður var afar umdeildur og fylgdi honum mikil fjölmiðlaumfjöllun þar sem 

fjölskylda mannsins sem slasaðist gagnrýndi úrskurðinn harkalega. Ákæruvaldið gagnrýndi 

einnig úrskurðinn opinberlega og var mikill fyrirvari settur á fordæmisgildi hans. Reyndi á 

fordæmisgildi úrskurðarins aðeins sjö dögum seinna í áþekku máli. Umrætt mál er úrskurður 

Landsréttar frá 23. maí 2018 í máli nr. 435/201884 þar sem erlendur ferðamaður varð einnig 

valdur að bílslysi þar sem ökumaður hinnar bifreiðarinnar lést. Í héraðsdómi voru rök 

ákæruvaldsins fyrir farbannskröfunni í raun þau sömu og ákæruvaldið byggði á í áðurnefndu 

máli Landsréttar nr. 421/2018. Fram kom að eftir ætti að rannsaka bifreiðarnar, sakborningur 

væri bandarískur ríkisborgari sem hafi komið hingað til lands og átt bókaða ferð til 

heimalandsins 19. maí 2018. Þá kom einnig fram að sakborningurinn hefði engin tengsl við 

landið. Byggði ákæruvaldið á því að af þeim sökum mætti leiða líkur að því að sakborningur 

kynni að leynast eða koma sér með öðrum hætti undan málsókn eða fullnustu refsingar og 

vísaði til b. liðar 1. mgr. 95. gr., sbr. 1. mgr. 100. gr. sml. Að auki vísaði ákæruvaldið til tveggja 

dóma Hæstaréttar í samskonar málum þar sem erlendir ríkisborgarar með engin tengsl við 

landið höfðu valdið mannsbana af gáleysi og verið úrskurðaðir í farbann. Í forsendum og 

niðurstöðu héraðsdóms kom fram að öll skilyrði farbanns væru fyrir hendi og að sakborningur 

hafi vísað til úrskurðar Landsréttar nr. 421/2018 sem fordæmis og því ætti að hafna kröfunni. 

Taldi rétturinn málin ekki að fullu sambærileg vegna þess að þær sakir sem sakborningur væri 

undir rökstuddum grun um, væru alvarlegri en í hinum tilvitnaða úrskurði auk þess að lengra 

hefði verið frá ætluðu broti í þeim úrskurði en raunin væri í þessu máli. Því væri ekki tilefni til 

að víkja frá þeim fordæmum Hæstaréttar sem ákæruvaldið vísaði til kröfunni til stuðnings og 

úrskurðaði sakborning í farbann skv. b. lið 1. mgr. 95. gr., sbr. 1. mgr. 100. gr. sml. Landsréttur 

staðfesti úrskurð héraðsdóms með þeim rökum að rösktuddur grunur væri fyrir því að 

sakborningur hefði gerst sekur um háttsemi sem fangelsisrefsing lægi við og hann væri erlendur 

ríkisborgari með engin tengsl við landið. Hvergi í úrskurði Landsréttar má sjá að tekið sé á 

fordæmisgildi úrskurðar Landsréttar nr. 421/2018. 

Athyglisvert er að bera þessi tvö síðastnefndu úrskurði Landsréttar saman til að varpa ljósi á 

það hver aðstöðumunurinn er. Í öðru tilvikinu lést brotaþoli en örkumlaðist í hinu. Varðandi 

 
84 Sjá einnig úrskurð Landsréttar frá 20. maí 2019 í máli nr. 351/2019 þar sem sakborningur hafði valdið öðrum 

manni bana í umferðaslysi og var nýkominn til landsins til vinnu.Einnig dóma Hæstaréttar frá 5. janúar í máli nr. 

4/2016 og frá 8. mars 2016 í máli nr. 174/2016 í sama sakamáli þar sem sakborningur var úrskurðaður í farbann 

og málavextir sambærilegir.   
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það sjónarmið að lengri tími hafi liðið frá úrskurði Landsréttar í máli nr. 421/2018 og slyssins, 

kemur það hvergi fram í úrskurði Landsréttar að það hafi haft þau áhrif að farbannskröfunni 

hafi verið hafnað í umrætt sinn. Aftur á móti var aðal áherslan í úrskurðinum lögð á vitneskju 

um persónuupplýsingar sakbornings og að ekki hafi verið sýnt fram á eitthvað í málinu sem 

gerði það líklegt að hann myndi reyna að komast undan málsókn eða fullnustu refsingar. 

Varðandi það að brotið hafi verið alvarlegra í seinna málinu er vert að nefna að hvergi er gerð 

krafa um ákveðinn alvarleika brots í 1. mgr. 100. gr. sml., heldur þarf aðeins fangelsisrefsing 

að liggja við brotinu sbr. 1. mgr. 95. gr. sml. Áhugavert er að bera þá fullyrðingu saman við 

framangreindan úrskurð Landsréttar nr. 601/2018 þar sem sakborningur varð valdur að 

eignatjóni og minniháttar meiðslum með aksturslagi sínu, en var engu síður úrskurðaður í 

farbann.  

Í úrskurði áfrýjunardómstóls í máli RG 2019 s. 103876 (Eidsivating lagmannsrett), hafði 

sakborningur, sem var hælisleitandi í Noregi, sætt gæsluvarðhaldi meðal annars vegna gruns 

um stórfelld fjársvik. Þann 6. júní 2018 var hann úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald 

vegna hættu á flótta og vegna hættu þess að hann myndi torvelda rannsókn málsins. 

Gæsluvarðhaldið var svo framlengt í fjórar vikur með úrskurði þann 5. júlí sama ár og þá aðeins 

á þeim grundvelli að hætta væri á flótta sakbornings. Kærði sakborningur þann úrskurð. 

Krafðist sakborningur að sér yrði sleppt eða beitt yrði vægari úrræðum en gæsluvarðhaldi. 

Röskemdir sakbornings voru að engin hætta væri á að hann myndi reyna að komast úr landi, 

því þegar honum yrði sleppt ætlaði hann að setjast að í Noregi, sem væri eina landið sem hann 

gæti búið í því hann gæti ekki snúið aftur til Tyrklands eða Sýrlands. Tók sakborningur fram 

að hann hefði játað verknað sinn og verið samstarfsfús við lögreglu. Einnig að sakborningur 

hefði haft samband við norsku lögregluna þegar hann var erlendis og á þeim tíma vissi hann 

ekki að hann væri eftirlýstur. Hann hefði því ekki komið aftur til Noregs ef hann hefði ætlað 

sér að komast undan saksókn eða fullnustu refsingar. Taldi sakborningur að meðalhófs væri 

ekki gætt ef hann yrði látinn sæta áframhaldandi gæsluvarðhaldi því samkvæmt lögreglu myndi 

rannsókn málsins taka nokkra mánuði. Í röksemdum sakbornings kom að endingu fram að 

málið væri ekki alvarlegt og hætta væri á að hann myndi afplána stóran hluta refsingarinnar í 

gæsluvarðhaldi. 

Ákæruvaldið taldi að hætta væri á að sakborningur myndi reyna að komast undan og tók fram 

að sakborningur sjálfur hefði sjálfur lýst því yfir að hann sé með nokkur skilríki og hefði áður 

gefið norskum yfirvöldum rangar upplýsingar. Einnig hélt ákæruvaldið því fram að 

sakborningur hefði vitað að lögreglan hefði hann grunaðan þegar hann hafði samband við hana 
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og að hann hefði slíka þekkingu á réttarkerfi vesturlanda að hann vissi að hann gæti verið 

handtekinn erlendis. Einnig kom fram að enn ætti eftir að yfirheyra sakborning í nokkur skipti 

og væri gæsluvarðhald að fullu réttlætanlegt þar sem rannsókn málsins væri umfangsmikil og 

væru sakborningar margir. 

Taldi áfrýjunardómstóllinn að vegna þess að sakborningur kom sjálfviljugur til Noregs aftur 

væri hættan á flótta minnkandi og breytti þar engu hvað lá þar að baki. Þó yrði að taka tillit til 

þess að tengsl sakbornings við Noreg væru lítil. Rakti dómstóllinn svo að þegar hættan á flótta 

væri vegin á móts við meðahófsregluna og þá staðreynd að málið tengdist fjármálaglæp, væri 

það ákvörðun dómstólsins að ef sakborningur yrði látinn sæta gæsluvarðhaldi fram að 

aðalmeðferð yrði það óhófleg beiting á úrræðinu. Þá einnig með tilliti til þess að það virtist sem 

svo að hann yrði laus úr fangelsi eftir nokkra mánuði ef hann yrði fundinn sekur. Taldi 

dómstóllinn að tilgangnum sem gæsluvarðhaldinu væri ætlað að þjóna, gæti verið náð með 

tilkynningarskyldu og afhendingu vegabréfa og annarra skilríkja sbr. 181. gr. spl. Kom einnig 

fram í úrskurðinum að tilkynningarskyldan skyldi vera daglega og lögregla skyldi ákveða nánar 

með framkvæmd hennar.  

Framangreindur úrskurður er nokkuð hefðbundinn að því leiti að sakborningur hafði afar 

takmörkuð tengsl við Noreg og hafði dvalist erlendis. Úrskurðurinn virðist vera í samræmi við 

íslenska dómaframkvæmd þar sem aðeins var talin hætta á flótta sakbornings en ekki hætta á 

að hann myndi torvelda rannsókn málsins og að ekki var um ofbeldisglæp að ræða. Miðað við 

íslenska dómaframkvæmd verður þó sú ályktun dregin að ekki hefði verið farið fram á 

gæsluvarðhald í málinu.  

Í máli UfR 2012.957 L, hafði héraðsdómur úrskurðað á þann veg að sakborningur, sem var frá 

Rúvanda, skyldi sæta því að þurfa afhenda vegabréf sitt og önnur persónuskilríki. Að auki var 

honum gert að halda sig á ákveðnu svæði og tilkynna sig til yfirvalda einu sinni á dag. Kærði 

ákæruvaldið þann úrskurð og fór fram á áframhaldandi gæsluvarðhald. Sakborningur hafði 

setið í gæsluvarðhaldi síðan 8. desember 2010 vegna gruns um að hafa haft aðild að 

þjóðarmorðunum í Rúvanda. Hafði sakborningur setið í gæsluvarðhaldi á grundvelli 1. tl. sem 

fjallar um hættuna á flótta og 3. tl. 1. mgr. 762. gr. rpl. sem gerir gæsluvarðhald heimilt vegna 

hættunnar á því að sakborningur muni torvelda rannsókn málsins. Taldi héraðsdómur að vegna 

tímalengdar gæsluvarðhaldsins væru skilyrði 3. tl. 1. mgr. 762. gr. rpl. ekki lengur til staðar og 

að markmiði 1. tl. 1. mgr. 762. gr. rpl. gæti verið fullnægt með vægari úrræðum. 
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Fyrir Landsrétti hélt ákæruvaldið því fram að þegar gæsluvarðhaldskrafa væri byggð á 

áðurnefndu ákvæði, þá kæmi ekki til greina að beita öðrum vægari úrræðum eins og hefði verið 

úrskurðað af héraðsdómi. Í niðurstöðu Landsréttar sagði hann skilyrðum 3. tl. 1. mgr. 762. gr. 

rpl. fullnægt og að markmiði þess ákvæðis gæti ekki verið náð með vægari úrræðum. Einnig 

væri skilyrðum 1. tl. 1. mgr. 762. gr. rpl. fullnægt sökum þess að sakborningur hefði áður notast 

við röng nöfn og fölsuð skjöl. Af því sögðu var sakborningur úrskurðaður í áframhaldandi 

gæsluvarðhald og sagði Landsréttur að sá tími sem hann hafði setið í gæsluvarðhaldi gæti ekki 

leitt til annarrar niðurstöðu. 

6.1.2 Sakborningur af erlendu bergi brotinn en með íslenskan 

ríkisborgararétt eða mikil tengsl við landið 

Þar sem tengsl við landið virðist vera það atriði sem hefur oftast úrslitaáhrif á matið varðandi 

það hvort beiting farbanns komi til álita, er áhugavert að skoða dóma og úrskurði þar sem 

sakborningur kemur frá öðru landi en er með íslenskan ríkisborgararétt eða hefur mikil tengsl 

við landið. Eðlilega skipta tengsl við landið sem og önnur lönd miklu máli við matið, þá 

sérstaklega þegar litið er til ákvæðis b. liðar 1. mgr. 95. gr. sml. sem er það ákvæði sem 

algengast er að farbannskrafa sé byggð á. Eins og fjallað er um í kafla 4.2.2 hér að framan, er 

skilyrði ákvæðisins að ætla megi að sakborninngur muni reyna að komast úr landi eða reyna 

að koma sér með öðrum hætti undan málsókn eða fullnustu refsingar. 

Dómur Hæstaréttar frá 18. júní 2010 í máli nr. 382/2010 sýnir hversu langt dómstólar geta 

gengið í því að fullyrða að sakborningur hafi takmörkuð tengsl við landið og hver beri 

sönnunarbyrðina fyrir þessum takmörkuðu tengslum. Í málinu staðfesti Hæstiréttur 

farbannsúrskurð héraðsdóms með vísan til forsendna hans og verður því rakið hvað fram kom 

í úrskurði héraðsdóms. Í málinu hafði sakborningur verið sakfelld í héraðsdómi fyrir stórfellt 

fíkniefnalagabrot. Hún áfrýjaði málinu til Hæstaréttar og var þá krafist áframhaldandi farbanns 

yfir henni á meðan mál hennar væri til meðferðar fyrir Hæstarétti. Í röksemdum ákæruvaldsins 

kom fram að sakborningur væri íslenskur ríkisborgari en hefði takmörkuð tengsl við landið. 

Hún hefði verið skráð erlendis í þjóðskrá en væri nú skráð og með dvalarstað hérlendis. Þá kom 

einnig fram að móðir hennar væri búsett erlendis, hún væri ekki með fasta vinnu hér á landi. 

Með vísan til þessa taldi ákæruvaldið að tryggja þyrfti nærveru sakbornings svo hún gæti ekki 

komið sér undan fullnustu refsingar. Eins og áður sagði staðfesti Hæstiréttur úrskurðinn með 

vísan til forsendna. 
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Framangreindur dómur virðist fullkomlega rökréttur þangað til sératkvæði Jóns Steinars 

Gunnlaugssonar þáverandi hæstaréttardómara er skoðað. Í sératkvæði sýnu gagnrýnir Jón 

Steinar þá fullyrðingu ákæruvaldsins að sakborningur hafi „takmörkuð tengsl við landið“. 

Fullyrðing um þetta virðist byggjast á því að móðir sakbornings búi erlendis og sakborningur 

hafi ekki fasta atvinnu. Vísaði Jón Steinar til þess að litið hafi verið framhjá því að sakborningur 

hafi sagst hafa búið á Íslandi undanfarin 10 ár, væri með fasta atvinnu og ætti þriggja ára gamalt 

barn hérlendis. Einnig fjallar hann um skilyrði farbanns skv. b.lið 1. mgr. 95. gr., sbr. 1. mgr. 

100. gr. sml. og að sönnunarbyrðin hvíli á ákæruvaldinu um að skilyrðum sé fullnægt í málinu. 

Í sératkvæðinu kom fram að ákæruvaldið hafi ekki leitast við að afsanna fullyrðingar 

sakbornings um hagi sína og því bæri að leggja þær til grundvallar dómi í málinu. Einu rökin 

fyrir kröfu ákæruvaldsins væru því sú að móðir sakbornings byggi erlendis. Endar hann 

sératkvæði sitt á orðunum: „Að mínum dómi er fjarstæðukennt að þetta dugi til þess að uppfyllt 

teljist lagaskilyrði farbanns. Tel ég því að fella beri hinn kærða úrskurð úr gildi“.  

Þegar að rök Jón Steinars eru skoðuð, visrðist svo vera að hann hafi mikið til síns máls. Um er 

að ræða þvingunarráðstöfun sem sakborningi er gert að sæta og ætti að vera sterk sönnunarkrafa 

gerð til ákæruvaldsins um fullyrðingar til stuðnings kröfunni. Varla er hægt að halda einhverju 

fram án þess að færa fyrir því fullnægjandi rök og þá sérstaklega í tengslum við sakamál og 

íþyngjandi úrræði á við þvingunarráðstafanir. 

Í þessu sambandi er áhugavert að skoða dóm Hæstaréttar frá 5. júlí 2016 í máli nr. 493/2016 

þar sem staðfestur var farbannsúrskurður héraðsdóms með vísan til forsendna yfir íslenskum 

ríkisborgara sem var af erlendu bergi brotinn. Sakborningur var grunaður um kynferðisbrot 

gegn barni. Í niðurstöðu héraðsdóms kom fram að engar upplýsingar lægju fyrir um 

fjölskyldutengsl hans hérlendis. Þá væri hann án atvinnu og hefði tekjur sínar frá 

Tryggingastofnun ríkisins. Það sem er athyglisvert við niðurstöðu héraðsdóms, er að í 

dóminum er síðan rakið að sakborningur hafi á undanförnum þremur árum farið fjórum sinnum 

til ákveðins lands og dvalið þar í allt að tvo mánuði í senn. Þá sé ekki vitað hver tengsl hans 

séu við það land en taldar séu meiri líkur en minni á því að hann hafi tengsl við það land. Að 

því sögðu taldi héraðsdómur að hætta væri á að sakborningur myndi yfirgefa landið, þrátt fyrir 

íslenskt ríkisfang og búsetu hér á landi.  

Áhugavert er í þessu sambandi að skoða úrskurð norska áfrýjunardómstólsins RG 2019 s. 

55532 (Eidsivating lagmannsrett). Í málinu hafði héraðsdómur hafnað gæsluvarðhaldskröfu 

ákæruvaldsins, en ákæruvaldið áfrýjaði þeim úrskurði. Sakborningur var norskur ríkisborgari 
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en fæddur og uppalinn í Afganistan. Málavextir voru þeir að sakborningur fór með dóttir sína, 

sem hann átti með konu í Noregi, til Afganistan án samþykkis móður, en þau fóru sameiginlega 

með forsjá hennar. Sakborningur, sem átti konu og fjölskyldu í Afganistan, kom svo aftur til 

Noregs, en án dóttur sinnar og var í kjölfarið handtekinn.  

Ákæruvaldið byggði kröfu sína um gæsluvarðhald á að sakborningur hefði sterk tengsl við 

Afganistan og hefði dvalið þar með fjölskyldu sinni í fjóra mánuði. Einnig að sakborningur 

hefði minni tengsl við Noreg en áður, hann hefði verið í leyfi frá vinnu sinni og hefði ekkert 

heimili á landinu. Að auki hefði sakborningur ekki gefið neinar haldbærar skýringar á því hvers 

vegna dóttir þeirra hefði ekki komið með til Noregs. Taldi ákæruvaldið því að sakborningur 

myndi fara aftur til Afganistan ef hann yrði látinn laus. Að mati ákæruvaldsins hafði 

héraðsdómur ekki tekið næginlegt tillit til möguleika sakbornings á því að torvelda rannsókn 

málsins, því enn ætti eftir að taka fjölmargar skýrslur í málinu. Að lokum taldi ákæruvaldið að 

á meðan barnið væri í Afganistan, væri afbrotið enn að fremjast og því hætta á frekari afbrotum 

og að sakborningur hefði ekki aðhafst neitt í að fá dótturina aftur til Noregs. Rök sakbornings 

voru á þann veg að engin hætta væri á því að hann myndi flýja land, hann væri með fasta vinnu 

í Noregi og hefði ekki sagt upp leigunni á íbúð sinni. Engin hætta væri á því að hann myndi 

reyna að torvelda rannsókn málsins. Taldi hann einnig að ef honum yrði gert að sæta 

gæsluvarðhaldi, myndi það aðeins viðhalda núverandi ástandi og kæmi í veg fyrir að hann gæti 

sótt dóttur sína, því hann hygðist koma henni til Noregs eins fljótt og hægt er.  

Áfrýjunardómstóllinn taldi ekki líklegt að sakborningur myndi torvelda rannsókn málsins og 

vísaði til þess að nýjar skýrslur úr yfirheyrslum lægju fyrir og ekki hefði verið greint frá því 

hverja aðra ætti eftir að yfirheyra í málinu. Sagði dómurinn einnig að við fyrstu sýn, þá virtist 

sakborningur hafa sterk tengsl við Noreg, því hann væri norskur ríkisborgari, hefði búið í 

landinu í 9 ár og starfi á pósthúsinu þar sem hann væri reyndar í leyfi. Þrátt fyrir það, ætti hann 

fjölskyldu í Afganistan, dóttir hans væri einnig þar og hann hefði dvalist þar seinustu 4 mánuði, 

taldi dómurinn að ástæða væri til að óttast að sakborningur reyni að komast hjá refsingu með 

því að fara aftur til Afganistan sbr. 1. tl. 1. mgr. 171. gr. spl. Komst dómstóllinn þar af leiðandi 

að því að eina ástæða fyrir mögulegu gæsluvarðhaldi, væri hætta á flótta eða undankomu. Taldi 

dómurinn að úr hættunni yrði dregið næginlega með því að sakborningi yrði gert að sæta 

tilkynningarskyldu ásamt því að vera sviptur vegabréfi sínu tímabundið sbr. 181. og 188. gr. 

spl. Við matið á hvort þessum úrræðum yrði beitt, sagði dómurinn að litið hefði verið til 

mögulegrar refsingar, sem væri ekki löng fangelsisrefsing og að ef hann væri í gæsluvarðhaldi, 

gæti hann ekki skipulagt endurkomu dóttur sinnar.  
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Í dómi Hæstaréttar Danmerkur í máli UfR 1974.245 H, hafði sakborningur, sem var ítalskur 

ríkisborgari, áður verið úrskurðaður til að sæta tilkynningarskyldu og að afhenda vegabréf sitt 

lögreglu. Ákæruvaldið kærði þann úrskurð og taldi að sakborningur ætti að sæta áframhaldandi 

gæsluvarðhaldi vegna hættu á flótta sakbornings sem og hættu á að hann myndi torvelda 

rannsókn málsins. Var sakborningur grunaður um að hafa átt þátt í dreifingu falsaðra 

peningaseðla. Við meðferð málsins fyrir Landsrétti (d. vestre Landsret) voru varnir 

sakbornings á þann veg að hans þáttur hefði verið hefði verið smávægilegur og hann sé giftur 

danskri konu, eigi með henni barn og geti búið hjá konu sinni á meðan málið væri til meðferðar. 

Ákæruvaldið mótmælti lausn sakbornings úr gæsluvarðhaldi með þeim röksemdum að skilyrði 

gæsluvarðhalds væru enn uppfyllt. Einnig að sakborningur væri ítalskur ríkisborgari og þrátt 

fyrir að hann væri giftur danskri konu, væri mjög auðvelt fyrir hann að komast undan með 

flótta. Að auki taldi ákæruvaldið að eðli málsins vegna myndi varðveisla vegabréfs sakbornings 

ekki þjóna tilsettum markmiðum. Ákæruvaldið taldi einnig skilyrði gæsluvarðhalds vera fyrir 

hendi sökum þess að sakborningar málsins hefðu verið margsaga og bent hvorn á annan og 

hætta sé að hann hafi áhrif á vitni. 

Í niðurstöðu Landsréttarins kom fram að sakborningur hefði að mestu dvalist í Danmörku 

seinustu fimm ár og væri giftur danskri konu og ætti með henni barn. Einnig að gögn málsins 

bæru það með sér að þáttur sakbornings í málinu hefði verið minni en hinna sakborninga 

málsins. Væru tengsl sakbornings við Danmörk ekki á þann veg að næginlega mikil hætta væri 

á flótta hans, svo réttlætanlegt sé að úrskurða hann í áframhaldandi gæsluvarðhald. Að 

framansögðu væri næginlegt að sakborningi yrði gert að leggja fram vegabréf sitt og tilkynna 

sig til lögreglu. Hæstiréttur Daanmerkur taldi hinsvegar skilyrði gæsluvarðhalds vera uppfyllt 

og miðað við gögn málsins væri hætta á að sakborningur myndi flýja sem og reyna að hafa 

áhrif á vitni. Var sakborningur því úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald. 

Annað áhugavert mál er dómur Hæstaréttar frá 22. október 2013 í máli nr. 675/2013 þar sem 

farbannskröfu ákæruvaldsins hafði verið hafnað í héraði með þeim rökum að ekki hefði verið 

færðar sönnur fyrir því að rökstuddur grunur væri um að sakborningur hefði framið afbrot sem 

varðaði fangelsisrefsingu sbr. 1. mgr. 95. gr. sml. Hæstiréttur sneri úrskurði héraðsdóms við og 

taldi ákæruvaldið hafa axlað þá sönnunarbyrði. Var einnig tekið fram að rannsóknin væri 

umfangsmikil og nauðsynlegt væri að tryggja nærveru sakbornings í þágu rannsóknarinnar. 

Síðan voru frekari rök færð fyrir farbanni sakbornings með því að segja það nauðsynlegt í ljósi 

þess að hann hafi ferðast mikið á undanförnum árum og því væru líkur á því að hann myndi 

reyna að komast úr landi til að komast hjá saksókn eða fullnustu refsingar. Þess ber að geta að  
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í héraðsdómi sagði sakborningur að hann hefði búið hérlendis í 11 ár, og hefði hér fasta atvinnu, 

fjölskylda hans væri einnig búsett hérlendis og því væri engin ástæða til að ætla að hann myndi 

flýja land. 85    

Til nánari útskýringar er vert að kanna úrskurð í máli RG 2018 s. 94381 (Eidsivating 

lagmannsrett). Í málinu hafði héraðsdómur úrskurðað að sakborningur skyldi afhenda 

víetnamskt vegabréf sitt og pólskt skilríki vegna hættu á flótta eða undankomu. Kærði 

sakborningur úrskurðinn. Taldi sakborningur meðal annars að héraðsdómur hefði rangtúlkað 

það að sakborningur hefði víetnamskt vegabréf og pólskt skilríki, á þann veg að ætlaði sér að 

flýja þangað. Sakborningur var starfandi í Póllandi og því vildi hann að sjálfsögðu komast 

þangað til að vinna. Einnig tók sakborningur það fram að hann hefði verið ákærður í svipuði 

máli árið 2017, sætti gæsluvarðhaldi um tíma og var svo látinn laus án þess að vegabréf hans 

hefði verið tekið. Hann hefði aldrei reynt að koma sér undan málsókn eða refsingu í umrætt 

skipti og því ætti að líta til þess í máli þessu. Vísaði sakborningur einnig til þess að hann hefði 

sterka tengingu við Noreg, kona hans og börn byggju í landinu en fengi ekki ríkisborgararétt 

vegna þess að kona hans uppfyllti ekki tekjuviðmið. Því hefði hann þurft að sækja vinnu í 

Póllandi og aðeins verið í skamman tíma í Noregi. Loks taldi hann úrskurð héraðsdóms ekki 

gæta meðalhófs sökum þess að hann yrði í raun skilríkjalaus og hefði enga leið til að gera grein 

fyrir því hver hann væri. Hann dveldi í Noregi sem gestur með dvalarleyfi frá öðru Shengen-

landi og væri skylt að fara af landi brott eftir 90 daga, sem hann gæti ekki gert án vegabréfs. Ef 

hann bryti gegn því, gæti hann átt von á endurkomubanni skv. norskum útlendingalögum, því 

væri sakborningi, með úrskurðinum, gert að dveljast ólöglega í Noregi. 

Taldi ákæruvaldið að með úrskurði héraðsdóms væri ítrasta meðalhófs gætt, því að afhending 

vegabréfs væri mun minna íþyngjandi úrræði en gæsluvarðhald og sakborningur hefði 

möguleikann á að búa með fjölskyldu sinni. Einnig að engu skipti í augum yfirvalda að hann 

væri skilríkjalaus, því þau vissu á honum deili. 

Í úrskurði áfrýjunardómstólsins rakti hann skilyrði úrræðis 181. gr. spl. og tók fram að skilyrði 

fyrir rökstuddum grun skv. 171. gr. væri fyrir hendi. Einnig rakti dómstóllinn að skilyrði fyrir 

beitingu úrræðisins væri að hætta væri á flótta eða undankomu sakbornings. Taldi dómstóllinn 

að það myndi ekki valda sakborninginum ama ef hann yrði lengur í Noregi en vegabréfsáritun 

hans heimilar. Einnig að sakborningur hefði gefið misvísandi upplýsingar varðandi vinnu sína 

 
85 Sjá einnig dóm Hæstaréttar frá 1. júlí 2016 í máli nr. 478/2016 þar sem sakborningur var með erlent ríkisfang 

en hafði búið hérlandis í nokkur ár ásamt konu og barni, en taldist hafa takmörkuð tengsl við Ísland. 
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í Póllandi, því væri ástæða til að efast um starfsskilyrði hans þar og öll vandamál tengd vinnu 

sakbornings vikju fyrir alvarleika brotanna sem hann væri sakaður um. Að framangreindu virtu 

staðfesti áfrýjunardómstóllinn úrskurð héraðsdóms um að sakborningi yrði gert skylt að 

afhenda vegabréf sitt sem og persónuskilríki. 

Af framangreindum dómum og úrskurðum er ljóst að þegar sakborningur er af erlendu bergi 

brotinn en með mikil tengsl við landið þar sem afbrotið var framið, þá er mikil áhersla lögð á 

að kanna tengsl við önnur lönd.86 Mátti sjá að meðal getur annars ferðahegðun sakbornings 

seinustu ár haft áhrif á matið á því hvort farbann þyki nauðsynlegt til að tryggja viðveru hans 

á landinu. Í því samhengi er vert að nefna að ekki virðist vera nauðsynlegt fyrir ákæruvaldið 

að sannreyna bæði tengsl sakbornings við Ísland né önnur lönd sem hann hefur mögulega tengsl 

við. Er sú ályktun dregin út frá framangreindu sératkvæði í dómi Hæstaréttar nr. 382/2010 og 

einnig þeirri staðreynd að ekki kemur fram hvers eðlis þær utanlandsferðir voru sem 

sakborningar tveggja málanna höfðu farið í sem og engar sannanir fyrir tengslum þeirra í þeim 

löndum. Hefur það skiljanlega áhrif á mat dómstólanna ef sakborningur stundar atvinnu 

erlendis og breytir þá engu hvort sakborningur eigi fjölskyldu í því landi sem sakamálið er 

höfðað. Enda er ekki verið, með farbanninu, að halda sakborningi frá fjölskyldunni sinni.  

6.1.3 Sakborningur fæddur og uppalinn hérlendis 

Líkt og gefur að skilja kemur það einnig fyrir að sakborningar sem fæddir og uppaldir eru á 

Íslandi eru úrskurðaðir í farbann og er áhugavert að sjá til hvers dómstólar líta í slíkum tilvikum 

enda tæplega hægt að halda því fram að tengslin við landið séu ekki til staðar. Í sumum tilvikum 

er farbannsúrskurður nánast borðliggjandi, eins og til dæmis ef sakborningur býr erlendis eða 

hefur gert það áður en á hann fellur grunur. Sem dæmi um slíkt mál er dómur Hæstaréttar frá 

12. maí 2017 í máli nr. 290/2017. Í málinu var sakborningur Íslendingur sem grunaður var um 

stórfellt fíkniefnalagabrot frá árinu 2013, en ekki hafði verið hægt að fá sakborning fyrir dóm 

vegna dvalar hans erlendis. Var sakborningur svo handtekinn í apríl 2017 á flugstöð Leifs 

Eiríkssonar þar sem hann var aftur á leið úr landi. Taldi héraðsdómur að samkvæmt 

framangreindu mætti ætla að hann myndi reyna að komast úr landi og staðfesti Hæstiréttur 

úrskurðinn með vísan til forsendna hans. 

Sem dæmi um annað dæmigert mál þar sem Íslendingur er úrskurðaður í farbann má nefna dóm 

Hæstaréttar frá 25. nóvember 2009 í máli nr. 669/2009. Þar var um að ræða íslenska konu sem 

 
86 Sjá einnig dóm Hæstaréttar frá 16. ágúst 2016 í máli nr. 581/2016 þar sem sakborningur sem úrskurðaður var í 

farbann var erlendur ríkisborgari, búsettur erlendis en átti barn og barnsmóðir hérlendis. 
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hafði verið dæmd til refsingar í héraði en áfrýjað málinu til Hæstaréttar. Fór ákæruvaldið fram 

á farbann yfir henni þar til dómur myndi falla í Hæstarétti. Fram kom í héraðsdómi að þrátt 

fyrir að vera íslenskur ríkisborgari hefði sakborningur takmörkuð tengsl við landið. Var það 

rökstutt á þeim grundvelli að fjölskylda hennar byggi erlendis og kærasti hennar væri vistaður 

í gæsluvarðhaldi erlendis. Féllst héraðsdómur á framangreind rök ákæruvaldsins og staðfesti 

Hæstiréttur úrskurðinn með vísan til forsendna hins kærða úrskurðar. 87 

Á árinu 2018 kom upp mál sem nefnt hefur verið „gagnaversmálið“. Voru sakborningar meðal 

annars úrskurðaðir í farbann við meðferð málsins, þar sem ýmiskonar rök komu fram fyrir 

kröfu ákæruvaldsins. Í úrskurði Landsréttar frá 4. júlí 2018 í máli nr. 542/2018 staðfesti 

Landsréttur farbannsúrskurð yfir einum af sakborningum í málinu með vísan til forsendna hins 

kærða úrskurðar. Í niðurstöðu héraðsdóms kom fram að nokkrir hinna meintu samverkamanna 

hefðu farið af landi brott og dveldust þar. Einnig var rakið að gögn málsins bentu til þess að 

annar meintur samverkamaður sem strokið hafði úr gæsluvarðhaldi, hefði einnig ætlað til sama 

lands þegar hann var handtekinn. Með vísan til þess og með hliðsjón af því hversu alvarlegt 

brotið væri, mætti ætla að sakborningur myndi reyna að komast úr landi, leynast ellegar koma 

sér undan málsókn eða fullnustu refsingar færi hann frjáls ferða sinna. Voru skilyrði b. liðar 1. 

mgr. 95. gr., sbr. 1. mgr. 100. gr. sml. því talin uppfyllt. 

Af framangreindri dómaframkvæmd verður ráðið að þegar sakborningur er Íslendingur, er 

matsatriðunum snúið við. Þannig er ekki einblínt á tengsl sakbornings við Ísland, heldur er 

áhersla lögð á að kanna og leggja mat á tengsl hans við eitthvað annað land. Líkt og sjá má í 

„gagnaversmálinu“ horfa dómstólar til þess, við matið á því hvort sakborningur teljist hafa 

tengsl við önnur lönd, að aðrir meintir samverkamenn hafa slík tengsl. 

6.1.4 Farbann byggt á 2. mgr. 95. gr. sml. 

Þess eru dæmi að farbann sé byggt á 2. mgr. 95. gr. sml., það er að segja að vegna 

almannahagsmuna sé nauðsynlegt að koma í veg fyrir að sakborningur yfirgefi landið. Þegar 

áðurnefndu ákvæði er beitt, aukast kröfur um styrkleika grunar um að sakborningur hafi framið 

ætlaðan verknað. Líkt og rakið er í kafla 4.3 hér að framan, er gerð krafa um sterkan grun þegar 

þvingunarráðstafana er beitt á grundvelli almannahagsmuna samkvæmt 2. mgr. 95. gr. sml. Á 

hinn bóginn er aðeins farið fram á rökstuddan grun þegar krafan er byggð á b. lið 1. mgr. 95. 

 
87 Sjá einnig dóm Hæstaréttar frá 18. mars 2016 í máli nr. 215/2016 þar sem sakborningur var íslenskur en búettur 

erlendis ásamt kærustu sem var barshafandi. Einnig dóm Hæstaréttar frá 22. mars 2017 í máli nr. 183/2017 þar 

sem sakborningur var íslenskur en átti erlenda konu og hugði á flutninga erlendis. Að auki dóm Hæstaréttar frá 

13. nóvember 2014 í máli nr. 727/2014 þar sem sakborningur var íslenskur en búsettur erlendis. 
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gr. sml. enda kemur það berum orðum fram í 1. mgr. sömu greinar. Rannsóknin leiddi í ljós að 

ákvæði 2. mgr. 95. gr. sml. kom oftast við sögu í þeim tilvikum þar sem farið hafði verið fram 

á gæsluvarðhald en farbanni beitt þess í stað.Verða því nú skoðaðir þeir dómar og úrskurðir 

þar sem farbann kom við sögu og krafan um þvingunarráðstöfun var byggð á 

almannahagsmunum.   

Í dómi Hæstaréttar frá 21. ágúst 2012 í máli nr. 557/2012 hafði sakborningur verið úrskurðaður 

í áframhaldandi gæsluvarðhald í héraði á grundvelli 2. mgr. 95. gr. sml. Hæstiréttur felldi þann 

úrskurð úr gildi og gerði honum, þess í stað, skylt að sæta farbanni. Sakborningur var undir 

grun um að hafa, ásamt öðrum, staðið að baki innflutnings á fíkniefnum og voru helstu 

sönnunargögn ákæruvaldsins gögn sem voru afrakstur sím- og herbergishlustun lögreglu. Fram 

kom í dómi héraðsdóms að ákæruvaldið mæti það sem svo að áðurnefndar upptökur sýndu 

fram á að sakborningur, ásamt öðrum, hefði staðið að innflutningnum og að sakborningur hefði 

ávallt neitað sök. Í dómi Hæstaréttar kemur fram að í málatilbúnaði ákæruvaldsins væri engan 

röstuðning að finna fyrir því með hvaða hætti sakborningur, sem neitar sök, hafi fellt á sig 

sterkan grun um að hafa framið umrætt afbrot. Aðeins væri um að ræða staðhæfingu þess efnis 

að sím- og herbergishlustun benti til sektar hans og því væri ekki færð næginleg rök fyrir því 

að skilyrðum 2. mgr. 95. gr. sml. væri fullnægt svo sakborningi yrði gert að sæta áfram 

gæsluvarðhaldi. Taldi Hæstiréttur þá ekki skilyrði fyrir því að sakborningur sætti svo 

íþyngjandi úrræði sem gæsluvarðhald er, en í ljósi málsatvika og með vísan til 1. mgr. 100. gr. 

sml. væri rétt að banna honum brottför af landinu þar til dómur gengi í máli hans.88   

Það sem vekur athygli í framangreindum dómi Hæstaréttar er að rétturinn taldi að ekki væru 

fyrir hendi skilyrði gæsluvarðhalds á grundvelli 1. mgr. 95. gr. sml. og ákveður þess í stað að 

beita farbanni en vísaði aðeins til 1. mgr. 100. gr. sml. í niðurstöðu sinni. Vísaði Hæstiréttur 

þar af leiðandi ekki til þess á hvaða lagaákvæði hann byggði farbannið á, það er að segja, hvort 

það hafi byggst á 1. mgr. eða 2. mgr. 95. gr. sml. Í dómi Hæstaréttar hafði komið fram að 

skilyrði 2. mgr. 95. gr. sml. væru ekki fyrir hendi og því má álykta sem svo að rétturinn hafi í 

niðurstöðu sinni byggt á 1. mgr. ákvæðisins. Sé gengið út frá því, þá stendur enn eftir að 

rétturinn vísaði ekki til neinna af stafliðum 1. mgr. 95. gr. sml. en samkvæmt skilyrðum fyrir 

 
88 Sjá einnig dóm Hæstaréttar frá 6. maí 2016 í máli nr. 339/2016 þar sem sakborningur hafði setið í 12 vikur í 

gæsluvarðhaldi á grundvelli 2. mgr. 95. gr. sml. og svo í farbann á sama grundvelli. Einnig úrskurð Landsréttar 

frá 10. september 2018 í máli nr. 703/2018 þar sem sakborningur sætti fyrst gæsluvarðhaldi á grundvelli 

rannsóknarhagsmuna en síðan úrskurðaður í farbann sem byggt var á 2. mgr. 95. gr. sml. 
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beitingu ákvæðis 1. mgr. 100. gr. sml. verður að einnig að uppfylla skilyrði að minnsta kosti 

einna þeirra stafliða.  

Ef framangreindur dómur Hæstaréttar er borinn saman við úrskurð Landsréttar frá 7. desember 

2018 í máli nr. 888/2018 má sjá augljósan mun á framkvæmd dómstóla við beitingu farbanns 

á grundvelli 2. mgr. 95. gr. sml. Í síðarnefnda málinu úrskurðaði Landsréttur sakborning í 

áframhaldandi farbann á grundvelli 1. mgr. 100. gr., sbr. 2. mgr. 95. gr. sml. með vísan til 

forsendna hins kærða úrskurðar. Líkt og í fyrrnefnda málinu var sakborningi gefið að sök að 

hafa staðið að innflutningi á fíkniefnum í samverknaði við aðra sakborninga. Ekki kom það 

fram í úrskurði héraðsdóms hvað það var sem benti til sektar sakbornings, en héraðsdómur 

féllst á það að fyrir lægi sterkur grunur um sekt sakbornings. Var málið talið það alvarlegt að 

skilyrðum 2. mgr. 95. gr. væri uppfyllt. Grundvallarmunurinn á þessum dómi og fyrrnefndum 

dómi Hæstaréttar í máli nr. 557/2012 er sá að héraðsdómur færir frekari rök fyrir því að 

farbannið sé nauðsynlegt. Í niðurstöðu dómsins kom fram að þrátt fyrir að sakborningur væri 

íslenskur ríkisborgari, þá hefði hann verið skráður óstaðsettur í hús erlendis. Rannsóknargögn 

bæru það með sér að hann hefði tengsl við ákveðið land, þar sem hann hafði búsetu þar tit við 

handtöku á Keflavíkurflugvelli við komuna til landsins. Að því sögðu væri vafi á því hvort 

sakborningur hefði raunveruleg eða varanleg búsetutengsl hérlendis og því væri fyrir hendi 

hætta á því að hann myndi fara af landi brott. Einnig að brottför sakbornings af landinu myndi 

tefja framgang málsins og vegna alvarleika sem og eðlis málsins, myndi það vera til þess fallið 

að særa réttarvitund almennings. Uppfyllt væru því skilyrði 1. mgr. 100. gr., sbr. 2. mgr. 95. 

gr. sml. og hann úrskurðaður í farbann.  

Þegar rýnt er í framangreindan úrskurð Landsréttar þá er ljóst að rétturinn telur skilyrði 2. mgr. 

95. gr. sml. vera fyrir hendi og rökstyður svo nauðsyn farbannsins með umfjöllun um tengsl 

sakbornings við annað land. 

Annar úrskurður þar sem farbann er byggt á grundvelli almannahagsmuna skv. 2. mgr. 95. gr. 

sml. er úrskurður Landsréttar frá 20. júní 2018 í máli nr. 508/2018. Í málinu staðfesti 

Landsréttur úrskurð héraðsdóms um farbann skv. 2. mgr. 95. gr., sbr. 1. mgr. 100. gr. sml. með 

vísan til forsendna hans og verður því fjallað um niðurstöðu héraðsdóms. Sakborningur hafði 

meðal annars játað að hafa átt þátt í stórfelldum innflutningi fíkniefna. Af þeim sökum taldi 

héraðsdómur því eðlilega sterkan grun fyrir hendi um að sakborningur hefði gerst sekur um 

það brot sem honum var gefið að sök og að brotið gæti varðað allt að 12 ára fangelsi. Kom 

einnig fram að vegna alvarleika og eðli málsins sem og í ljósi dómaframkvæmdar, væru 
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uppfyllt skilyrði beitingu úrræðissins á grundvelli almannahagsmuna skv. 2. mgr. 95. gr. sml. 

Var því fallist á að sakborningur sætti farbanni skv. 1. mgr. 100. gr. sml. 

Síðan að lokum í þessum síðastnefnda úrskurði Landsréttar eru skilyrði fyrir beitingu farbanns 

á grundvelli almannahagsmuna fyrir hendi og er það ekki rökstutt á þann veg að talin sé 

raunveruleg hætta á flótta sakbornings, enda gerir ákvæði 2. mgr. 95. gr. ekki kröfu um hættu 

þess. 

6.1.5 Þau tilvik þar sem farbanni var hafnað 

Eins og áður hefur komið fram, voru 156 íslenskir dómar og úrskurðir rannsakaðir við vinnslu 

ritgerðarinnar. Það sem var mest áberandi lestur og greiningu á undirliggjandi dómum, var að 

í yfirgnæfandi fjölda tilvika, þar sem farið var fram á farbann yfir sakborning, var það 

samþykkt. Rannsóknin leiddi í ljós að af 156 dómum og úrskurðum var farbannskröfu hafnað 

í einungis fjórum tilvikum. Af þeim sökum er rík ástæða til að greina vel þessa fjóra dóma eða 

úrskurði, í þeim tilgangi að varpa ljósi á það hvar munurinn liggur á milli þeirra tilvika sem 

talin eru uppfylla skilyrðin fyrir beitingu úrræðisins og þeirra sem ekki eru talin gera það. 

Fyrst ber að nefna úrskurð Landsréttar frá 16. maí 2018 í máli nr. 421/2018 sem áður hefur 

verið fjallað um í kafla 5.1.1. Óþarft er að rekja efni hans ítarlega aftur, en í stuttu máli var um 

að ræða erlendan ferðamann sem varð valdur að alvarlegu umferðarslysi. Niðurstaða 

Landsréttar var sú að ekki væri sýnt fram á að líklegt væri að sakborningur myndi reyna að 

komast hjá málsókn eða fullnustu refsingar. Til grundvallar niðurstöðunni var vísað til þess að 

fyrir lægju hinar ýmsu persónuupplýsingar sakborningsins og felldi Landsréttur úrskurðinn úr 

gildi. 

Í þessu sambandi er afar áhugavert að líta til dóms Hæstaréttar frá 13. júlí 2009 í máli nr. 

392/2009 þar sem úrskurður héraðsdóms um farbann var felldur úr gildi, en tveir af þremur 

hæstaréttardómurum skiluðu sératkvæði í málinu. Sakborningurinn var erlendur ríkisborgari 

og grunaður um að hafa nauðgað konu með því að hafa haft við hana samræði gegn hennar 

vilja og notfært sér villu hennar um aðstæður en hún hafi talið að um annan mann væri að ræða. 

Hafði sakborningurinn fyrst verið úrskurðaður í gæsluvarðhald og svo seinna í farbann sem 

Hæstiréttur staðfesti með þeim athugasemdum að þar sem sakborningur sætti 

þvingunarráðstöfun bæri sérstök skylda til að hraða rannsókn og meðferð málsins.  

Sagði rétturinn einnig að miðað við gögn málsins væri rannsókn lögreglu lokið og aðeins ætti 

eftir að taka ákvörðun um saksókn. Ákæra var svo seinna gefin út og svo var farið aftur fram á 

farbann til 10. júlí 2009 sem Hæstiréttur staðfesti einnig. Sakamálið var svo þingfest 25. júní 



52 

 

2009 og hófst aðalmeðferð 7. júlí sama ár, en var svo frestað um tvo daga til 

framhaldsmeðferðar svo hægt væri að hafa upp á vitni sem var erlendis. Aðalmeðferð málsins 

var síðan frestað um viku í viðbót til að ákæruvaldið gæti reynt til þrautar að hafa upp á vitninu. 

Þann 10. júlí 2009 úrskurðaði héraðsdómur sakborning í farbann til 24. júlí sama árs og kærði 

sakborningur þann úrskurð. Hæstiréttur felldi hinn kærða úrskurð úr gildi með þeim rökum að 

vitnið sem leitað var að, hefði gefið skýrslu fyrir dómi áður en ákæra var gefin út. Í dóminum 

kom einnig fram að sakborningur hefði sætt farbanni í langan tíma, ásamt því að tafir hefðu 

verið á málinu án þess að honum yrði um kennt. 

Líkt og áður sagði skiluðu tveir dómarar sératkvæði í málinu og var annað þeirra frá Jóni 

Steinari Gunnlaugssyni fyrrverandi hæstaréttardómara. Tiltók hann að eitt af skilyrðum þess 

að sakborningur sé úrskurðaður í farbann er að fyrir hendi sé rökstuddur grunur skv. 1. mgr. 

95. gr. sml. Taldi dómarinn að rökstuddur grunur væri ekki fyrir hendi og í raun aðeins um að 

ræða orð gegn orði um það hvort kynmökin hefðu verið með samþykki beggja. Í sératkvæðinu 

kom fram að ekki væri hægt að sjá að frekara ljósi yrði varpað á það atriði en sönnunarbyrðin 

þar um hvíldi á ákæruvaldinu. Því yrði að taka tillit til þess við matið á því hvort fyrir lægi 

rökstuddur grunur og taldi hann því ekki uppfyllt skilyrði þess að beita hann áframhaldandi 

þvingunarráðstöfun. Var hann því sammála niðurstöðu dómsins um að fella hinn kærða úrskurð 

úr gildi en á framangreindum forsendum. Hitt sératkvæðið var frá Viðari Má Matthíassyni 

fyrrverandi hæstaréttardómara og laut að því staðfesta bæri hinn kærða úrskurð með vísan til 

forsendna hans. 

Þriðja málið þar sem farbannsúrskurður var felldur úr gildi er mál Hæstaréttar frá 10. mars 

2009 í máli nr. 96/2009. Í málinu var sakborningur grunaður um aðild að afar umfangsmiklum 

fjársvikum sem teygðu sig til margra landa og var rannsókn málsins því afar umfangsmikil og 

tímafrek. Í niðurstöðu héraðsdóms kom fram að enn væri beðið gagna að utan og þörf væri á 

að yfirheyra sakborninginn frekar þegar gögnin myndu berast. Því væri nauðsynlegt að tryggja 

veru sakborningsins á landinu. Fram kom að enn væru uppfyllt skilyrði þess að sakborningur 

sætti farbanni skv. 1. mgr. 100. gr., sbr. b. lið 1. mgr. 95. gr. sml. Hafði sakborningur sætt 

farbanni frá apríl 2007 og var því búinn að vera beittur þvingunarráðstöfun í nánast tvö ár þegar 

úrskurður héraðsdóms var kveðinn upp. Kærði sakborningur úrskurðinn til Hæstaréttar sem 

felldi úrskurð héraðsdóms um áframhaldandi farbann úr gildi og var sakborningi gert að setja 

tryggingu skv. 101. gr. sml. fyrir því að hann myndi mæta til skýrslugjafar hjá lögreglu og 

skilaði einn dómari inn sératkvæði. 
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Í niðurstöðu Hæstaréttar kom fram að úrskurðir um farbann yfir sakborningnum hefðu komið 

til kasta réttarins í alls 12 skipti og að í dómum réttarins hafi ítrekað komið fram athugasemdir 

um að rannsókn málsins væri ekki nógu markviss og tafir á rannsókninni hefðu ekki verið að 

fullu réttlætanlegar. Hefði rétturinn seinast í febrúar 2009 áréttað að skilyrði fyrir 

áframhaldandi beitingu farbanns væri að rannsókn yrði haldið áfram með eðlilegum hraða sem 

hefði átt að gefa ákæruvaldinu ástæðu til að hraða meðferð málsins. Að því sögðu taldi 

Hæstiréttur ekki unnt á að fallast á áframhaldandi farbann yfir sakborningnum.  

Jón Steinar Gunnlaugsson fyrrverandi hæstaréttardómari skilaði sératkvæði þar sem hann 

sagðist sammála niðurstöðu meirihluta dómenda og vísaði til fyrri sératkvæða sinna í fyrri 

málum sakborningsins þar sem hann hafi á þessum forsendum viljað hafna framlengingu 

farbanns. Var hann þó ósammála meirihlutanum varðandi það að skilyrði beitingar tryggingar 

væri fyrir hendi, enda taldi hann sömu skilyrði fyrir beitingu þess úrræðis og farbanns. Það er 

að ekki yrði óhóflegur dráttur á rannsókn málsins. 

Í máli RG 2006 s. 51890 (Borgarting lagmannsrett), er ekki um að ræða mál þar sem farbanni 

var hafnað, en tengist málið framangreindu máli Hæstaréttar nr. 96/2009, þar sem það fjallar 

um beitingu úrræða þegar tafir hafa verið á rannsókn og meðferð málsins. Í málinu var tekist á 

um gæsluvarðhaldsúrskurð héraðsdóms yfir sakborningi á meðan áfrýjun refsidóms sem hann 

hafði hlotið væri til meðferðar hjá áfrýjunardómstólnum. Refsidómur yfir sakborningnum var 

kveðinn upp af áfrýjunardómstólnum þann 2. maí 2005 og var dóminum áfrýjað til Hæstaréttar 

sem sendi málið aftur til meðferðar áfrýjunardómstólsins. Hafði sakborningur setið í 

gæsluvarðhaldi síðan 30. apríl 2004. Var svo sakborningur látinn laus með úrskurði 

héraðsdóms þann 30. mars 2006 og kærði lögregluumdæmið í Osló úrskurðinn. 

Í niðurstöðu sinni vísaði áfrýjunardómstóllinn til þess að ákæruvaldið hefði ítrekað sagst ætla 

að senda áfrýjunarmálið, það er að segja refsimálið, til áfrýjunardómstólsins án þess að það 

hefði gerst. Svo 12 vikum seinna hefði málið svo loks borist dómstólnum, sönnunargögn hefðu 

þó ekki enn borist og engar skýringar gefnar fyrir töfunum. Einnig kom fram að sakborningur 

hefði setið í gæsluvarðhaldi í rúm tvö ár og ekki væri áætlað að refsimálið yrði tekið fyrir fyrr 

en í júní 2006. Afgreiðslutími málsins hefði verið óhóflega langur og dregist á langinn án 

lögmætra skýringa. Taldi áfrýjunardómstóllinn að líta bæri til þess að sakborningur ætti yfir 

höfði sér langa fangelsisvist við ákvörðunina og að hætta væri á flótta. Engu síður hefði 

sakborningur búið í Noregi í 20 ár og ætti börn í landinu. Því væri hættan á flótta eða 
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undankomu ekki jafn mikil og ella. Með tilliti til alls framangreinds og meðalhófsreglunnar var 

sakborningur úrskurðaður til að sæta tilkynningarskyldu í stað gæsluvarðhalds.   

Fjórði og seinasti dómurinn þar sem farbannskröfu ákæruvaldsins hefur verið hafnað er dómur 

Hæstaréttar frá 16. janúar 2009 í máli nr. 14/2009. Sakborningur mætti ekki fyrir héraðsdóm 

þegar farbannskrafan var tekin fyrir og var ekki sannað að hann hefði fengið boðun til 

þinghalds. Þrátt fyrir það hélt ákæruvaldið fast við að héraðsdómur lyki úrskurði á 

farbannskröfuna. Vísaði ákæruvaldið til 2. mgr. 106. gr. sml. til stuðnings því að krafan ætti að 

ná fram að ganga þrátt fyrir að afstaða sakbornings lægi ekki fyrir. Framangreint ákvæði segir 

að við meðferð kröfu um gæsluvarðhald eða aðrar ráðstafanir samkvæmt XIV. kafla laganna 

sé sakborningi skylt að mæta fyrir dóm. Taldi dómurinn að ákvæðið fæli ekki í sér heimild til 

að víkja frá þeirri meginreglu að sá, sem krafa um rannsóknaraðgerð beinist gegn, verði kynnt 

krafan og hann geti tekið afstöðu til hennar. Hæstiréttur staðfesti úrskurð héraðsdóms þar sem 

kröfu um farbann yfir sakborningi var hafnað og staðfesti að ekki er hægt að úrskurða 

sakborning í farbann nema að sakborningur hafi notið réttar síns til að taka afstöðu til 

kröfunnar. 

Líkt og umfjöllunin hér að framan ber með sér, eru dómar um þau tilvik þar sem farbannskröfu 

hefur verið hafnað allir ólíkir og því í raun ótækt að bera þá saman eða draga stórar ályktanir. 

Sú staðreynd, að tveir af þremur dómurum í máli nr. 392/2009 skiluðu inn sératkvæði, vekur 

eðlilega upp spurningu um hvort óskýrt sé hvernig meta á hvort skilyrði fyrir beitingu farbanns. 

Einn dómari vill fella farbannsúrskurðinn úr gildi vegna tafa á meðferð málsins, annar vegna 

þess að hann taldi ósannað að rösktuddur grunur væri fyrir hendi. Svo að endingu einn sem 

vildi staðfesta farbannsúrskurð héraðsdóms þrátt fyrir að hinir dómararnir hefðu talið tafir 

málsins vera of miklar og vafi léki á um hvort rökstuddur grunur væri fyrir hendi. Einnig mátti 

sjá af norskri dómaframkvæmd að öðrum þvingunarúrræðum er þar einnig beitt í stað 

gæsluvarðhalds ef dráttur á meðferð málsins þykir orðinn óhóflega langur. 

Þrátt fyrir framangreint, verður einnig að líta til þess að margir matskenndir þættir koma við 

sögu við mat á skilyrðum farbanns. Sem dæmi má nefna að beiting meðalhófsreglunnar er alltaf 

matskennd sem og mat þess hvort fullnægt sé sönnunarmati fyrir rökstuddum grun. Einnig er 

gangur rannsóknar misjafn eftir umfangi hennar og erfitt getur verið að meta hvenær tafir á 

rannsókn teljast vera orðnar óeðlilegar. Þannig geta dómarar, sem eru auðvitað misjafnir og 

með misjafnar skoðanir, komist að ólíkum niðurstöðum. 
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6.1.6 Samantekt 

Nú hefur verið farið yfir dómaframkvæmd um beitingu farbanns hér á landi yfir um 10 ára 

skeið. Þá voru valdir dómar og úrskurðir úr norskri og danskri dómaframkvæmd krufnir til að 

komast að því hvaða þættir hafa áhrif á mat dómstóla um hvort skilyrðum fyrir beitingu 

farbanns, eða sambærilegum úrræðum, sé fullnægt.  

Þær ályktanir sem dregnar verða af rannsókninni snúast að miklu leiti um uppruna sakbornings. 

Ef sakborningur er með erlent ríkisfang, þá er hann án undantekninga talinn hafa mikla 

tengingu við heimaland sitt og því fyrir hendi hætta á flótta eða undankomu. Virðist þar engu 

breyta hversu mikla tengingu sakborningur hefur við Ísland. Á hinn bóginn ef sakborningur er 

íslenskur ríkisborgari þá beinist skoðun dómstóla að mögulegum tengslum sakbornings við 

önnur lönd. Þessu til viðbótar virðast dómstólar ekki gera þá kröfu að sýnt sé fram á 

raunverulega hættu á flótta sakbornings, nema að því leiti að hann hafi tengsl við önnur lönd. 

Með rannsókninni var í ljós leitt að svo virðist sem unnt sé að ganga ansi langt í að tengja 

íslenskan ríkisborgara við annað land og að þær kröfur sem gerðar eru til ákæruvaldsins til 

sönnunar fyrir slíkum tengslum séu afar litlar.  

Af þeim dönsku og norsku dómum sem skoðaðir voru, mátti sjá að alltaf var ákæruvaldið að 

fara fram á gæsluvarðhald í stað hinna vægari úrræða. Átti það einnig við þegar að einungis 

var talin hætta á að sakborningur myndi flýja land. Verður af því dregin sú ályktun að ekki ríkji 

mikið traust á þeim úrræðum sem halda eiga sakborningi í landinu. Sem kann að skýra ástæðu 

þess hve takmörkuð dómaframkvæmdin er í norskum og dönskum rétti um farbann og tengd 

úrræði.  

Þar sem ferðafrelsi flokkast undir það að vera mannréttindi skv. 67. gr. stjskr og 5. gr. laga nr. 

62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu, verður í framhaldi litið til dómaframkvæmdar 

Mannréttindadómstóls Evrópu til að varpa ljósi á hvernig dómstóllinn lítur á þá skerðingu 

mannréttinda sem á sér stað með beitingu farbanns með tilliti til MSE. 
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7 Mannréttindadómstóll Evrópu 

Lög nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu tóku gildi 30. maí 1994 og með þeim var 

Mannréttindasáttmáli Evrópu lögfestur á Íslandi. Við lögfestinguna öðluðust efnisákvæði MSE 

ásamt viðauka hans lagagildi á landinu og með því varð breyting á réttarheimildarlegri stöðu 

sáttmálans. Fór staðan frá því að vera þjóðréttarleg skuldbinding samkvæmt alþjóðasamningi 

yfr í að verða almenn lög sett af Alþingi með bein réttaráhrif að landsrétti.89  

Þar sem farbann felur í sér skerðingu á mannréttindum sakbornings, sem vernduð eru meðal 

annars með 2. gr. samningsviðauka nr. 4 MSE, er mikilvægt að líta til þess hvernig MDE metur 

úrræðið með tilliti til MSE. Mikilvægi þess að líta til dómaframkvæmdar MDE er fólgið í því 

að samspil er milli mannréttindaákvæða stjórnarskrár og ákvæða MSE, því verða hérlendir 

dómstólar að líta til þeirrar merkingar sem MDE gefur ákvæðum MSE. Ef það er ekki gert, 

gæti sú vernd stjórnarskráin sem aðilum er veitt af dómstólum hérlendis verið verri en sú vernd 

sem sami aðili getur átt, leiti hann með mál sitt til MDE. Þrátt fyrir að dómar MDE séu séu 

ekki bindandi að íslenskum landsrétti sbr. 2. gr. laga nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála 

Evrópu, þá leiðir það af þjóðarréttarskyldum íslenska ríkisins og þar með dómkerfisins, að 

dómstólar þurfa að gefa dómum MDE vægi við úrlausn mála þrátt fyrir að þeir séu ekki 

bindandi. Ef það er ekki gert, kann íslenska ríkið að brjóta gegn ákvæðum MSE og verið 

skaðabótaskylt gagnvart þeim sem brotið var á.90 

7.1 Dómaframkvæmd 

Flestir dómar MDE um efnið, sem skoðaðir voru við vinnslu ritgerðarinnar, voru efnislega líkir 

og því ekki ástæða til að rekja marga dóma til að fá sýn dómstólsins. Verða því tveir dómar 

skoðaðir þar sem í öðru tilvikinu var ekki um brot á MSE að ræða, en í þeim seinni var 

aðildarríki talið brotlegt gegn ákvæðum MSE. Í Bulea v. Romania App no. 27804/10 (ECHR, 

3 desember 2013) var farbann eitt af þeim álitaefnum sem fyrir dómstólinn voru lagt. Í málinu 

voru einnig fleiri álitaefni en vegna afmörkunar efnis ritgerðarinnar verður aðeins fjallað um 

þann hluta er varðar farbannið sem sakborningur sætti. Málavextir voru þeir að sakborningur, 

sem var rúmenskur ríkisborgari, var handtekinn vegna gruns um fjölda afbrota þann 30. janúar 

2003 og þann 24. febrúar sama ár, var hann ákærður fyrir fjársvik, skjalafals og fyrir að hafa 

haft í hyggju að fremja tölvuglæpi í samstarfi við aðra. Sætti sakborningur gæsluvarðhaldi þar 

 
89 Þavíð Þór Björgvinsson, „Beiting Hæstaréttar Íslands á lögum um Mannréttindasáttmála Evrópu“ (2003) 53           

Tímarit lögfræðinga 345, 346.    
90 Róbert Ragnar Spanó, Stjórnarskráin, Mannréttindasáttmáli Evrópu og meginreglur refsiréttar (Codex 2012) 

18–19.  
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til 28. ágúst 2003 en þá var hann úrskurðaður til þess að halda sig í ákveðnu bæjarfélagi og var 

honum óheimilt að yfirgefa hann. Kærði sakborningur þann úrskurð með þeim rökum að hann 

hamlaði honum að stunda atvinnu og var úrskurðinum breytt á þann veg að honum yrði bönnuð 

för af landinu í staðinn. Þann 20. apríl 2004 var sakborningur svo dæmdur í 12 ára fangelsi 

fyrir þá glæpi sem hann var sakaður um að hafa framið.  

Sakborningur sótti um áfrýjunarleyfi sem var samþykkt að hluta þann 22. mars. 2005 og var 

málið sent aftur til efnislegrar meðferðar. Á meðan því réttarhaldi stóð, reyndi sakborningur að 

fá farbanninu hnekkt og voru rök hans þau að hann hefði sætt úrræðinu í langan tíma, hann 

gæti ekki stundað viðskipti sín og þannig aflað tekna fyrir fjölskylduna sína. Hann hélt því 

einnig fram að það væri engin ástæða til þess að ætla að hann myndi flýja. Þann 7. mars 2006 

hafnaði áfrýjunardómstóllinn kröfu sakbornings og sagði ástæðu þess vera hversu alvarlegt 

afbrotið var og að ráðstöfunin hafi varað svo lengi vegna þess hversu umfangsmikið og flókið 

málið væri. Reyndi sakborningur í tvígang að fá farbanninu hnekkt en var hafnað í báðum 

tilvikum. Þann 30. mars 2007 var svo kveðinn upp nýr efnisdómur í málinu og var hann 

dæmdur til 11 ára fangelsisrefsingar auk bótagreiðslu til ríkissjóðs. Aftur áfrýjaði sakborningur 

dóminum og á meðan áfrýjun stóð krafðist hann einnig að farbanninu yrði aflétt og þann 8. 

október 2008 hafnaði áfrýjunardómstóll kröfunni hans með þeim rökum að miðað við stöðu 

málsins, þeirri staðreynd að hann hafði verið sakfelldur í héraðsdómi og að hann hafði statt og 

stöðugt tafið meðferð málsins, væri nauðsynlegt að farbannið héldist. Að lokum dæmdi 

Hæstiréttur á þann veg að sakborningur skyldi sæta 10 ára fangelsisrefsingu ásamt bótagreiðslu 

til ríkissjóðs. 

Spurningin sem lá fyrir MDE var sú hvort að málsmeðferðin og beiting farbannsins hefði verið 

brot á 2. gr. samningsviðauka nr. 4 MSE. en þar kemur meðal annars fram að öllum þeim sem 

á löglegan hátt eru staddir á landi einhvers ríkis skulu vera frjálsir ferða sinna þar í landi og að 

öllum beri réttur til brottfarar úr landi, þar með talið eigin landi. Rúmenska ríkið hélt því fram 

að kærandi hefði ýkt þær þjáningar sem af farbanninu hlaust, hann hefði meðal annars sagt að 

það hindraði hann í að hitta fjölskylduna sína sem væri búsett í Þýskalandi, þegar kona hans, 

börn og móðir voru búsett í Rúmeníu. Einnig vöktu þeir athygli á því að kærandi hefði ekki 

snúið aftur eftir að hafa fengið tímabundna lausn úr fangelsinu, sem renndi stoðum undir 

fullyrðingu þeirra um nauðsyn farbannsins. Kærandi hélt því fram að hann hefði aldrei logið 

að dómstólum þrátt fyrir að kona hans og börn væru í Rúmeníu, því hann ætti tvo frændur í 

Þýskalandi. 
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Dómstóllinn sagði að þó að rétturinn til að yfirgefa land sé verndaður með áðurnefndri 2. gr. 

samningsviðauka nr. 4, þá yrði alltaf að líta til 3. mgr. sömu greinar. Í henni kemur fram að 

ekki megi setja hömlur á slík réttindi, umfram það sem lög leyfa og nauðsyn ber til í 

lýðræðislegu þjóðfélagi vegna þjóðaröryggis eða almannaheilla, í þágu allsherjarreglu, til að 

firra glæpum, til verndar heilsu manna eða siðgæði eða réttindum og frelsi manna. Taldi 

dómstóllinn að sú ákvörðun að banna kæranda brottför af landinu ætti við framangreint ákvæði 

og því þyrfti að kanna hvort ákvörðunin væri í samræmi við þarlend lög og hvort ráðstöfunin 

hefði verið nauðsynleg í lýðræðislegu samfélagi. Taldi dómstóllinn að beiting farbannsins hefði 

verið í samræmi við lög og því væri aðalatriðið hvort farbannið hafi verið nauðsynlegt í 

lýðræðislegu samfélagi til að ná fram settum markmiðum. Að því sögðu taldi dómstóllinn að 

skv. 2. gr. viðauka nr. 4 bæri stjórnvöldum aðildarríkis skylda til að tryggja að allar takmarkanir 

á ferðafrelsi séu réttlætanlegar og hóflegar frá upphafi til enda. Einnig að mat á því ætti að vera 

háð endurskoðun dómstóla heimalandsins, þar sem þeim sé best falið að tryggja að 

málsmeðferðin sé óháð, hlutlaus og lögmæt. Vísaði dómstóllinn síðan til eldri mála dómstólsins 

þar sem aðilar höfðu sætt farbanni í rúmlega fjögur ár og hafði það ekki verið talið óhóflegt. 

Dómstóllinn benti svo á að farbannið hefði verið úrskurðað af dómstóli sem virti allar 

viðeigandi málsmeðferðarreglur. Kærandi hefði einnig haft tækifæri til að véfengja þann 

úrskurð fyrir dómstólum, þar sem hann hélt því fyrst fram að farbannið aftraði honum að fá 

vinnu og svo síðar að farbannið kæmi í veg fyrir að hann gæti sinnt starfi sínu, sem hafi falið í 

sér ferðalög erlendis. Fyrir þessum fullyrðingum hafi hann aldrei lagt fram nein gögn til 

stuðnings þeim. Að auki hafi kærandi viðurkennt að kona hans og börn byggju í heimabæ hans 

í Rúmeníu. Á sama tíma lægju fyrir dómstólnum ítarlegar greinargerðir fyrir ákvörðunum 

dómstóla heimalandsins sem komust að því að áframhaldandi farbann væri réttlætanlegt. Í ljósi 

alls framangreinds sæi dómstóllinn enga ástæðu til að víkja frá niðurstöðu dómstóla 

heimalandsins í málinu og ekki að sjá að brotið hefði verið á ákvæðum 2. gr. viðauka nr. 4 við 

MSE. 

Verður nú farið yfir einn dóm þar sem farbannið var talið brjóta á réttindum sakbornings. Málið 

sem um ræðir er Rosengren v. Romania App no. 70786/01 (ECHR, 24. apríl 2008) og svipar 

málið að mörgu leiti til dómsins hér að framan. Sakborningur höfðaði málið vegna 

málsmeðferðartíma sakamálsins sem höfðað var gegn honum í Rúmeníu sem og vegna 

skerðingar á ferðafrelsi hans vegna farbanns sem hann sætti í tengslum við sakamálið. Verður 

þó aðeins fjallað um þann hluta málsins sem varðar farbannið. Sakborningurinn var með tvöfalt 

ríkisfang, fæddur í Svíþjóð en bjó á umræddum tíma í Rúmeníu og var grunaður um fjársvik. 
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Þann 19. desember 1995 var sakborningur úrskurðaður í farbann og gert að halda sig í Búkarest 

á grundvelli þarlendra sakamálalaga.  

Þann 27. febrúar 1996 reyndi sakborningur svo að fá farbanninu aflétt með þeim rökum að ef 

hann fengi að ferðast erlendis vegna vinnu, væri honum kleift að greiða fyrr skaðabætur vegna 

málsins. Dómurinn hafnaði því með því að vísa til þess að ferðalög væru honum ekki 

nauðsynleg til að geta stundað viðskipti sín. Reyndi sakborningur að fá farbanninu aflétt í 

þrígang eftir það og seinast 16. október 1996 þar sem beiðninni var hafnað á þeim grundvelli 

að ekkert hefði breyst í málinu. Sakamálið var lengi til meðferðar í réttarkerfinu og var 

sakborningur upphaflega dæmdur til fjögurra ára fangelsisvistar, en málinu var ítrekað áfrýjað 

en endaði með því að þann 16. október 2000 komst æðsta dómstig að því að umrædd brot væru 

fyrnd. Sakborningur yfirgaf landið 22. október 2001. Áfrýjaði ákæruvaldið dóminum og lauk 

málinu ekki endanlega fyrr en 13. mars 2002. 

Líkt og í máli Bulea v. Rúmeníu fór MDE í niðurstöðu sinni yfir skilyrði þess að heimilt sé að 

svipta menn ferðafrelsi sínu samkvæmt MSE. Vísaði dómstóllinn til þess að það væri ekki 

varhugavert í sjálfu sér að ríki gætu skert ferðafrelsi sakborninga í sakamáli svo framarlega 

sem úrræðinu væri hóflega beitt og þá sérstaklega hvað varðar tímalengd.91 Sagði dómstóllinn 

að í þessu tilviki hefði farbanninu verið beitt í samræmi við lög og að baki væru lögmæt 

markmið sem samræmdust 3. mgr. 2. gr. samningsviðauka nr. 4 við MSE. Því þyrfti aðeins að 

meta hvort beiting farbannsins hefði verið hófleg. Rakti dómstóllinn það að sakborningur hefði 

sætt farbanni frá 19. desember 1995 til 13. mars 2002, þrátt fyrir að brot hans hefðu fyrnst 16. 

október 2000. Tók dómstóllinn fram að þrátt fyrir að sakborningur hefði yfirgefið landið án 

vandkvæða þann 22. október 2001, var sakborningi aldrei tikynnt af yfirvöldum að farbanninu 

hefði verið framlengt. Því hefði sakborningur sætt farbanninu í sex ár og þrjá mánuði, sem gæti 

eitt og sér talist vera brot á 2. gr. samningsviðauka nr. 4 við MSE. Að auki hefðu rúmenskir 

dómstólar ekki gefið fullnægjandi skýringar á ákvörðunum sínum varðandi beitingu úrræðisins 

sem og framlengingu þess, þrátt fyrir að sakborningur hefði ítrekað reynt að fá þeim hnekkt. 

Taldi dómstóllinn því að brotið hefði verið gegn 2. gr. samningsviðauka nr. 4 við MSE með 

þeim röksemdum að rúmenskir dómstólar hefði ekki gefið næginlegar skýringar fyrir 

ákvörðunum sínum og að nauðsyn beitingar slíkra úrræða minnki óneitanlega með tímanum. 

Af framangreindu hefði ekki verið jafnvægi milli þeirra almannahagsmuna sem vernda átti með 

beitingu úrræðissins og réttinda sakbornings. 

 
91 Í þessu sambandi, sjá einnig mál Petre v. Romania App no. 71649/01 (ECHR, 27. júní 2006).  
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7.1.1 Samantekt á dómaframkvæmd MDE 

Af framangreindum dómum MDE verður ráðið að sú skerðing sem verður á ferðafrelsi 

einstaklings með beitingu farbanns telst ekki brot á 2. gr. samningsviðauka nr. 4 við MSE ef  

skilyrðum 3. og 4. mgr. 2. gr. samningsviðauka nr. 4 er fylgt. Það er að segja, skerðing á 

ferðafrelsi einstaklings verður að byggjast á lögum og vera nauðsynleg fyrir þjóðfélagið, meðal 

annars til að firra glæpum og til vernda siðgæði, réttindi og frelsi annarra. Einnig að skerðingin 

sé réttlætanleg vegna almannahagsmuna í lýðræðislegu þjóðfélagi.  

Ef að dómarnir tveir eru bornir saman má sjá að í máli Bulea v. Romania App no. 27804/10 

(ECHR, 3 desember 2013), höfðu dómstólar landsins gefið ítarlegar greinargerðir til stuðnings 

ákvörðunum sínum og tafir málsins voru að mestu sakborningi sjálfum um að kenna.  

Í hinum síðarnefnda dómi Rosengren v. Romania App no. 70786/01 (ECHR, 24. apríl 2008) 

fylgdi enginn rökstuðningur með ákvörðunum dómstólanna og sakborningur hafði sætt 

farbanni í rúm sex ár og undir það seinasta, hafði sakborningur ekki vittneskju um að hann 

sætti farbanni. Eins og segir í 4. mgr. 2. gr. samningsviðauka nr. 4, þá verður að beita lögum 

sem heimila slíka skerðingu á ferðafrelsi einstaklingsins á þann veg að þær séu réttlætanlegar 

vegna almannahagsmuna. Samkvæmt hinum síðarnefnda dómi, hefur þetta löng beiting 

farbanns þau áhrif að ekki er hægt að réttlæta beitinguna á kostnað réttinda sakbornings.92 

Varðandi það að ekki var heimilt að láta engan rökstuðning fylgja ákvörðunum er vert að líta 

aftur til dóms Hæstaréttar frá 21. ágúst 2012 í máli nr. 557/2012, sem fjallað er um í kafla 6.1.4, 

þar sem Hæstiréttur lét engan rökstuðning fylgja ákvörðun sinni um að sakborningur skyldi 

sæta farbanni. 

8 Niðurstöður 

Í ritgerð þessari hefur verið fjallað um farbannsákvæði 1. mgr. 100. gr. laga nr. 88/2008 um 

meðferð sakamála og því svarað hvaða þættir hafa áhrif á mat dómstóla þegar til álita kemur 

að beita úrræðinu. Til að leita svara við álitaefninu var auk íslensks réttar litið til dansks og 

norsks réttar annars vegar og úrlausna Mannréttindadómstóls Evrópu hins vegar. 

Farbanni er fyrst og fremst beitt í þeim tilgangi að tryggja veru sakbornings á landinu á meðan 

sakamálið er til meðferðar hjá lögreglu, ákæruvaldi og dómstólum. Í 54. gr. sml. þar sem segir 

að rannsaka beri þætti er varða atriði sem varða sakborning sjálfan, sem dæmi má nefna 

 
92 Varðandi það að ekki var heimilt að láta engan rökstuðning fylgja ákvörðunum er áhugavert að líta aftur til 

dóms Hæstaréttar frá 21. ágúst 2012 í máli nr. 557/2012, sem fjallað er um í kafla 6.1.4, þar sem Hæstiréttur lét 

engan rökstuðning fylgja ákvörðun sinni um að sakborningur skyldi sæta farbanni. 
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heimilis- og fjölskylduhagi, andlegt ástand sem og líkamlegt. Svo að þeim markmiðum 

rannsóknar verði náð, getur þurft að tryggja veru sakbornings á landinu og þá getur farbann 

verið vænlegur kostur. Meginreglur sakamálaréttarfars gilda við rannsókn og meðferð 

sakamála. Eru þær hlutlægnisreglan, reglan um hraða málsmeðferð og meðalhófsreglan og eru 

þær afar mikilvægar þegar kemur að beitingu þvingunarráðstöfunar eins og farbanns. Þá 

sérstaklega meðalhófsreglan sem er í raun grundvöllur þess að farbanni sé beitt og 

málshraðareglan, þar sem enginn ætti að sæta þvingunarráðstöfun lengur en þörf krefur. 

Skilyrði fyrir beitingu farbanns skv. 1. mgr. 100. gr. sml. er að uppfyllt séu skilyrði 

gæsluvarðhalds skv. 1. eða 2. mgr. 95. gr. sml. Framangreind skilyrði eru einu skilyrði sem 

ákvæði 1. mgr. 100. gr. sml. hefur að geyma varðandi hvenær tækt sé að beita úrræðinu. Af 

þeim sökum voru öll skilyrði gæsluvarðhalds rannsökuð, þá almennu skilyrði 1. mgr. 95. gr. 

sml., sérstöku skilyrði a. – d. liða sama ákvæðis sem og skilyrði gæsluvarðhalds á grundvelli 

almannahagsmuna skv. 2. mgr. 95. gr. sml. Var niðurstaða þeirrar rannsóknar að í raun væru 

aðeins tvö af skilyrðunum sem raunhæft væri að byggja kröfu um farbann á. Var það annars 

vegar ákvæði b. liðar 1. mgr. 95. gr. sml. sem kveður á um hættu þess að sakborningur muni 

reyna að komast úr landi, leynast eða með einhverjum öðrum hætti komast undan málsókn eða 

fullnustu refsingar. Hins vegar ákvæði 2. mgr. 95. gr. sml. sem fjallar um að hægt sé að 

úrskurða sakborning í gæsluvarðhald ef það er nauðsynlegt með tilliti til almannhagsmuna.  

Þegar réttarfarslöggjöf Danmerkur og Noregs var skoðuð, kom í ljós að ekkert ákvæði var þar 

að finna sem kveður á um blátt bann við brottför af landinu. Þó hefur löggjöf landanna ákvæði 

sem geta talist ígildi farbanns. Voru það ákvæði þess efnis að sakborningi sé gert að tilkynna 

sig til lögreglu, halda sig á ákveðnu landssvæði og gert að afhenda lögreglu vegabréf sitt sem 

og önnur persónuskilríki. Í dönskum og norskum rétti þarf einnig að uppfylla skilyrði 

gæsluvarðhalds svo að framangreindum úrræðum sé beitt. Því var einnig farið yfir skilyrði 

gæsluvarðhalds beggja landa og var niðurstaðan sú að skilyrðin væru sambærileg og í 

íslenskum rétti. Í ljós kom að í löggjöf Noregs er ákvæði sem kveður á um að hægt sé að skerða 

ferðafrelsi sakbornings án aðkomu dómstóla. Getur ákæruvaldið samkvæmt því gert samning 

við sakborning um að hann sæti annarra úrræða í stað þess að sæta gæsluvarðhaldi. Þau úrræði 

sem í kveðið er á í ákvæðinu eru að sakborningur tilkynni sig til lögreglu, lofi að halda sig á 

ákveðnum stað og afhendi vegabréf og önnur persónuskilríki. Kann það að skýra ástæðu þess 

hve lítil dómaframkvæmdin þarlendis er um framangreind úrræði sem kunna að vera ígildi 

farbanns. 
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Þegar dómar og úrskurðir um farbann og ígildi þess voru rannsakaðir, kom fjótt í ljós að 

ríkisfang sakbornings hefur mikil áhrif á mat dómstóla þegar til álita kemur að beita farbanni. 

Niðurstöður rannsóknarinnar er á þann veg að í öllum tilvikum nema einu, var sakborningur 

úrskurðaður í farbann ef hann var erlendur ríkisborgari með lítil eða engin tengsl við landið. 

Voru rök dómstóla yfirleitt samhljóma og voru þau oftast á þann veg að sakborningur hefði 

engin tengsl við landið og því væri hætta á að sakborningur myndi yfirgefa landið. Af 

dómaframkvæmdinni að dæma, þá er það eitt og sér nóg til að hætta þyki að sakborningur 

yfirgefi landið, því í flestum tilvikum var ekkert annað sem tekið var fram sem gerði það líklegt.  

Undantekningin frá þessari dómaframkvæmd var dómurinn sem var kveikjan að 

rannsóknarefni ritgerðarinnar, úrskurður Landsréttar frá 16. maí 2018 í máli nr. 421/2018. Var 

sá úrskurður sá eini þar sem farbanni var hafnað og sakborningur með engin tengsl við landið. 

Við rannsóknina kom í ljós að úrskurðurinn virðist ekki vera fordæmisgefandi í málaflokknum, 

þar sem að á það hefur reynt eftir að úrskurðurinn féll. Hefði svo verið, hefði farbann sem 

þvingunarúrræði í raun verið gjaldfellt. Ef úrræðinu verður ekki beitt í þeim tilvikum þar sem 

sakborningur er ferðamaður hérlendis, með enga tengingu við landið, er illmögulegt að sjá 

tilvik þar sem farbanni skuli beitt. 

Við skoðun á norskri dómaframkvæmd var ljóst hvaða þættir liggja til grundvallar mati norskra 

dómstóla í þeim tilvikum þegar sakborningur er erlendur ríkisborgari. Var það í máli RG 2019 

s. 123232 (Borgarting lagmannsrett). Í dóminum kom fram að í slíkum tilvikum yrði að meta 

tengsl sakbornings við Noreg sem og tengsl hans við heimaland sitt, ásamt því að líta til 

þyngdar mögulegrar refsingar. Sú aðferð er í samræmi við aðferðarfræði íslenskra dómstóla að 

því undanskyldu að þyngd mögulegrar refsingar virðist ekki hafa áhrif á mat hérlendra 

dómstóla. 

Mat dómstóla virðist ívið flóknara í þeim tilvikum þegar sakborningur er af erlendu bergi 

brotinn en með íslenskan ríkisborgararétt eða með mikil tengsl við landið. Í þessum tilvikum 

þurfa dómstólar að vega og meta tengsl sakbornings við Ísland annars vegar og það land sem 

sakborningur á ættir sínar að rekja til hins vegar. Af dómaframkvæmd verður ráðið að 

dómstólar hafa gengið mjög langt í því að halda því fram að sakborningur hafi mikla tengingu 

við önnur lönd og þá takmörkuð tengsl við Ísland. Ýmsir þættir virðast þar hafa áhrif á mat 

dómstóla, sem dæmi má nefna ferðahegðun sakbornings seinustu ára sbr. dómur Hæstaréttar 

frá 22. október 2013 í máli nr. 675/2013. Þá hafa dómstólar jafnframt horft til þess hvort 

sakborningur eigi ættingja sem búsettir eru erlendis sbr. dómur Hæstaréttar frá 18. júní 2010 í 
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máli nr. 382/2010. Einnig leiddi rannsóknin það í ljós að þrátt fyrir að sönnunarbyrðin hvíli á 

ákæruvaldinu, virðist sem ákæruvaldið þurfi ekki að færa fram fullnægjandi sönnun fyrir þeim 

tengslum sem sakborningur á að hafa við Ísland sem og önnur lönd. Stangast það á við 

hlutlægnisskyldu ákæruvaldsins sem segir meðal annars að ákærendur skuli vinna að því að 

hið sanna og rétta komi í ljós sbr. 3. mgr. 18. gr. sml.  

Af dómaframkvæmdinni verður ráðið að þegar sakborningur er fæddur og uppalinn 

Íslendingur, er matsatriðunum snúið við. Þannig er ekki einblínt á tengsl sakbornings við 

Ísland, heldur er áhersla lögð á að kanna og leggja mat á tengsl hans við eitthvað annað land.  

Líkt og sjá má í úrskurði Landsréttar frá 4. júlí 2018 í máli nr. 542/2018, horfa dómstólar meðal 

annars til þess, við matið á því hvort sakborningur teljist hafa tengsl við önnur lönd, að aðrir 

meintir samverkamenn hafa slík tengsl. 

Þegar farbannsúrskurður er á grundvelli 2. mgr. 95. gr., sbr. 1. mgr. 100. gr. sml. hefur 

ákæruvaldið í flestum tilvikum farið fram á gæsluvarðhald á grundvelli almannhagsmuna. 

Ákvæði 2. mgr. 95. gr. sml. gerir ekki kröfu um að eitt af skilyrðum 1. mgr. sömu greinar sé 

uppfyllt. Því er nægjanlegt að skilyrðum 2. mgr. 95. gr. sml. sé fullnægt svo farbanni verði beitt 

á grundvelli ákvæðisins. Í flestum tilvikum leggja dómstólar fram röksemdir fyrir því að 

sakborningur eigi að sæta farbanni í stað gæsluvarðhalds, þegar farbann er grundvallað á 

ákvæði 2. mgr. 95. gr. sml. Sem dæmi má nefna að dómstólar hafa fært fyrir því rök að hætta 

sé á flótta sakbornings, þrátt fyrir að krafan hafi ekki verið byggð á b. lið 1. mgr. 95. gr. sml. 

Þó mátti finna dæmi þess efnis að Hæstiréttur taldi skilyrði 2. mgr. 95. gr. sml. ekki vera fyrir 

hendi, en úrskurðaði sakborning engu síður til að sæta farbanni án þess að færa fyrir því 

rökstuðning. 

Langur málsmeðferðartími og tafir á rannsókn sakamáls geta gert það að verkum að hafnað 

verði kröfu ákæruvalds um að sakborningur sæti farbanni. Af dómaframkvæmd má þó sjá að 

tafirnar verða að vera töluverðar, ítrekaðar og óútskýrðar svo kröfu ákæruvaldsins sé hafnað á 

þeim forsendum. Þá er ekki heimilt að úrskurða sakborning í farbann ef hann hefur ekki tekið 

afstöðu til kröfunnar. 

Ótækt er í raun að bera saman dómaframkvæmd hérlendis við dómaframkvæmd Danmerkur 

og Noregs, enda var það ekki markmið rannsóknarinnar. Í ljós kom að dómaframkvæmd tengd 

þeim úrræðum sem flokka má sem ígildi farbanns er afar lítil og mátti sjá að í öllum tilvikum 

var ákæruvaldið að fara fram á gæsluvarðhald, þrátt fyrir að aðeins væri talin hætta á flótta 

sakbornings. Voru einnig dæmi um að þarlendir dómstólar teldu að hættan á flótta væri mikil 
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og því ekki tækt að beita farbanni í stað gæsluvarðhalds. Niðurstaðan er því sú að í Danmörku 

og Noregi ríki ekki nægt traust til úrræðanna og þau ekki talin líkleg til að ná fram settum 

markmiðum, það er að segja tryggja veru sakbornings í landinu. Landfræðilegar ástæður liggja 

eflaust að baki því vantrausti, þar sem að Danmörk og Noregur búa ekki svo vel að eiga ekki 

landamæri að neinum öðrum löndum líkt og Ísland. 

Við skoðun á því hvernig Mannréttindadómstóll Evrópu lítur á þá skerðingu mannréttinda sem 

af farbanni hlýst, kom í ljós að skerðing á ferðafrelsi einstaklings í formi farbanns telst ekki 

vera brot á 2. gr. samningsviðauka nr. 4 við MSE ef  skilyrðum 3. og 4. mgr. 2. gr. 

samningsviðauka nr. 4 er fylgt. Það er að segja, skerðingin verður að byggjast á lögum og vera 

nauðsynleg fyrir þjóðfélagið, meðal annars til að firra glæpum og til vernda siðgæði, réttindi 

og frelsi annarra. Einnig að skerðingin sé réttlætanleg vegna almannahagsmuna í lýðræðislegu 

þjóðfélagi. Um brot á MSE gæti þó engu síður verið að ræða, þrátt fyrir framangreint, ef 

skerðingin hefur verið til langs tíma og ef dómstólar færa ekki viðhlítandi rök fyrir ákvörðunum 

sínum. Af rannsókninni af dæma er þó enginn vafi á að íslenskt réttarkerfi fullnægir skilyrðum 

3. og 4. mgr. 2. gr. samningsviðauka nr. 4 þegar farbanni er beitt hérlendis. 

Af dómarannsókninni verður það ráðið að engin ákveðin regla sé á hvernig dómstólar leggja 

mat á tengsl sakbornings við Ísland eða önnur lönd og virðist framvæmdin vera á þann veg að 

dómstólar hafi ekki enn markað því neina ákveðna línu, nema þá mjög sveigjanlega. Verður þó 

að taka það til greina að mikið af matskenndum þáttum koma til skoðunar við beitingu farbanns 

og því erfitt að marka einhverja ákveðna greiningaraðferð. Mikið er um beitingu farbanns hér 

á landi og verður að teljast jákvætt að dómstólar og ákæruvaldið beiti vægara og minna 

íþyngjandi úrræði en gæsluvarðhaldi. Vissulega getur farbannsúrskurður verið afar íþyngjandi 

fyrir sakborning, þá sérstaklega ef hann er ekki búsettur hérlendis, en verður að telja það líklegt 

að flestir myndu kjósa það að þurfa sæta farbanni í stað gæsluvarðhalds. 
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