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Úrdráttur 

Aðalviðfangsefni ritgerðar þessar er að kanna rannsóknarúrræðið afhending undir eftirliti á 

grundvelli reglna nr. 516/2011 um sérstakar rannsóknar aðferðir og aðgerðir lögreglu við 

rannsókn sakamála. Reglur nr. 516/2011 eru settar af ráðherra á grundvelli 89. gr. laga um 

meðferð sakamála nr. 88/2008. Hin almenna skilgreining á rannsóknarúrræðinu er 

eftirfarandi:  

Afhending undir eftirliti felst í því að fresta að leggja hald á, en hafa undir stöðugu eftirliti, 

fíkniefnasendingu eða aðra ólöglega eða grunsamlega vörusendingu á leið til landsins, um 

landið eða úr landi. Markmið afhendingar undir eftirliti er að upplýsa um viðtakanda 

sendingar, aðferðir við flutning og hugsanlegt dreifikerfi og afla þannig sönnunargagna um 

refsiverða háttsemi. 

Í ritgerðinni er leitast við að leiða í ljós mikilvægi slíks rannsóknarúrræðis við rannsókn 

sakamála. Sérstaklega í ljósi þess að heimilt er að beita afhendingu undir eftirliti án 

undangengis dómsúrskurðar með þeim fyrirvara að skilyrði 3. gr. reglna nr. 516/2011 séu 

uppfyllt. Farið er yfir helstu ástæður þess að reglur nr. 516/2011 voru settar ásamt því að 

ítarlega verður farið yfir þau ákvæði sem fram koma varðandi afhendingu undir eftirliti. Fyrir 

setningu reglna nr. 516/2011 voru í gildi leiðbeinandi reglur ríkissaksóknar nr. 3/1999 sem 

ásamt öðrum rannsóknarúrræðum kváðu á um afhendingu undir eftirliti. Á þeim tíma sem 

þessi ritgerð er skrifuð hefur ekki reynt á lögmæti reglna nr. 516/2011 fyrir dómstólum og 

verður því gerð grein fyrir þeim dómum sem fallið hafa í gildistíð reglna nr. 3/1999.  

Niðurstöður ritgerðarinnar leiða í ljós ósamræmi á milli dóma um lögmæti þeirra 

rannsóknarúrræða sem birtast í reglum nr. 3/1999. Helsta ástæða þess má rekja til óljósrar 

réttarheimilalegrar stöðu reglna nr. 3/1999. Í núgildandi reglum nr. 516/2011 er að finna 

skýrari lagaheimild til beitingar á rannsóknarúrræðinu afhending undir eftirliti og er það mat 

höfundar að réttarheimildaleg staða þeirra sé sterkari en reglna nr. 3/1999. 

  



Abstract  

The purpose of this thesis is to examine the investigation method called controlled delivery, 

which is based on regulation no. 516/2011 on special investigation methods. According to 

article 89 of the Law on Criminal Procedure no. 88/2008 regulations on special investigation 

methods are set by an acting minister. The definition of this investigation method is as 

follows: 

Controlled delivery means the technique of allowing illicit or suspect consignments of 

narcotic drugs, psychotropic substances, substances to pass out of, through or into the territory 

of one or more countries, with the knowledge and under the supervision of their 

competentauthorities, with a view to identifying persons involved in the commission of 

offense. 

The aim of this thesis is to reveal the importance of the investigation method known as 

controlled delivery in criminal investigations, particularly because it is permissible to use 

controlled delivery without an previous court order if conditions of article 3 in regulation no. 

516/2011 are satisfied. The thesis covers the main reasons regulations no. 516/2011 were set 

along with thoroughly going over the clauses regarding controlled delivery. Before 

regulations no. 516/2011 were set into law, directive regulation no. 3/1999 from the public 

prosecutor existed which along with other investigative methods stipulated controlled 

delivery. Legitimacy of regulations no. 516/2011 has not yet been tested in court. Therefore 

we will go over judgements that have been ruled during the time that regulations no. 3/1999 

were in effect.  

The conclusion of this thesis reveals inconsistency between judgements on legitimacy of 

those investigation methods that regulations no. 3/1999 stipulates. The main reason for this 

attributes to vague provision of law in regulations no. 3/1999. In current regulations no. 

516/2011 we can find more evident provision of law to use the investigation methods of 

controlled delivery, it is the authors opinion that legitimacy of regulation no. 516/2011 is 

better structured than it‘s predecessor. 

 

http://eng.domsmalaraduneyti.is/laws-and-regulations/nr/1339
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1. Inngangur 

Víðsvegar um allan heim standa stjórnvöld ríkja frammi fyrir sama vandanum, það er 

baráttunni gegn fíkniefnum. Þrátt fyrir umfangsmiklar aðgerðir stjórnvalda hefur enn ekki 

tekist að vinna bug á vandanum. Fíkniefnaheimurinn fer ört vaxandi með innbyrðis 

samkeppni sem í flestum tilfellum leiðir til aukins ofbeldis og mikillar hörku.
1
 Það er ljóst að 

ef stjórnvöld ná ekki tökum á þeirri undirheimastarfsemi sem er tíður fylgifiskur fíkniefna 

getur það haft alvarlegar afleiðingar. 

Efni þessarar ritgerðar snýr að rannsóknarúrræðinu afhending undir eftirliti í stórfelldum 

fíkniefnabrotum. Í reglum nr. 516/2011 um sérstakar aðferðir og aðgerðir lögreglu við 

rannsókn sakamála er að finna heimild til beitingu slíks rannsóknarúrræðis.
2
 Reglur nr. 

516/2011 eru settar af ráðherra á grundvelli 89. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008.
3
 

Reglurnar gera lögreglu kleift að fyrirbyggja og rannsaka refsiverða háttsemi án 

dómsúrskurðar. Rannsóknaraðferðir lögreglu við rannsókn sakamála hafa ávalt verið mikið til 

umræðu í samfélaginu. Líklega er það vegna þeirrar brýnu þjóðfélagsþarfar að afbrot sé 

upplýst en einnig vegna réttaröryggis þess aðila sem rannsókn beinist að.  

Leitast verður við að kanna hvaða reglur gilda um beitingu rannsóknarúrræðisins afhending 

undir eftirliti, hvernig framkvæmd er háttað og að lokum lögmæti og réttarheimildaleg staða 

reglnanna. Reglur nr. 516/2011 tóku gildi 24. maí 2011 en fram að setningu þeirra var stuðst 

við leiðbeinandi reglur ríkissaksóknara nr. 3/1999.
4
 Þar sem reglur nr. 516/2011 eru nýlegar 

hefur lítið verið skrifað um þær og þar af leiðandi byggjast helstu heimildir þessarar ritgerðar 

á efni sem ritað var um þágildandi reglur ríkissaksóknara nr. 3/1999. Leitað var eftir 

upplýsingum um hve oft rannsóknarúrræðinu er beitt í framkvæmd en ekki reyndist unnt að fá 

staðfestar tölur um það. 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar verður stuttlega farið yfir upphaf fíkniefnaneyslu og gerð grein 

fyrir skaðsemi fíkniefnanotkunar. Þar á eftir er ítarleg umfjöllun um þróun fíkniefnalöggjafar 

á Íslandi með áherslu á þær breytingar sem hafa orðið á refsiviðurlögum fíkniefnaafbrota. Svo 

unnt sé að beita slíkum viðurlögum verða rannsakendur sakamála að hafa viðhlítandi úrræði. Í 

ljósi þess er fjallað sérstaklega um heimildir lögreglu við rannsókn sakamála. 

                                                 
1
 Helgi Gunnlaugsson, Afbrot á Íslandi (Háskólaútgáfan 2008) 114-122. 

2
 Reglur um sérstakar rannsóknar aðferðir og aðgerðir lögreglu við rannsókn sakamála nr. 516/2011 (hér eftir 

reglurnar eða reglur nr. 516/2011). 
3
 Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008 (hér eftir sml.). 

4
 Innanríkisráðuneytið, „Reglur um sérstakar aðferðir og aðgerðir lögreglu við rannsókn sakamála“. 

(Innanríkisráðneytið, 20. maí 2011) <http://www.innanrikisraduneyti.is/frettir/nr/27165> skoðað 12.maí.2012. 
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Þriðji kafli ritgerðarinnar rekur forsögu setningar reglna nr. 516/2011 um sérstakar rannsóknar 

aðferðir og aðgerðir lögreglu við rannsókn sakamála. Verður sérstaklega gerð grein fyrir 

tveimur skýrslum sem eiga veigamikinn þátt í setningu reglnanna. Þar á eftir er þeim 

rannsóknarúrræðum sem birtast í 89. gr. sml. gerð stutt skil. 

Fjórði kafli ritgerðarinnar ber heitið afhending undir eftirliti. Þar er gerð ítarleg grein fyrir 

rannsóknarúrræðinu afhending undir eftirlit, hvaða reglur gilda um slíkt úrræði ásamt 

dómaframkvæmd. Gerð er grein fyrir helstu alþjóðlegu samningum Íslands við önnur ríki og 

alþjóðleg samtök hvað varðar afhendingu undir eftirliti. Einnig er farið yfir þær reglur sem 

varða afhendingu undir eftirliti í Danmörku, Noregi og Svíþjóð. 

Í fimmta og síðasta kafla ritgerðarinnar er lögmæti reglna nr. 3/1999 og reglna nr. 516/2011 

metið og borið saman. 

2. Fíkniefnalöggjöf og rannsóknarheimildir  

2.1. Þróun fíkniefnalöggjafar á Íslandi  

Fíkniefni hafa fylgt mannkyninu frá örófi alda og eru staðreynd í því samfélagi sem við lifum 

í. Maðurinn hefur í gegnum tíðina sótt í einhverskonar vímu og þá oftast í menningarlegum 

tilgangi. Fundist hafa merki um kannabisneyslu í kínverskum fornleifum og dæmi um neyslu 

kókaíns er að finna í Suður-Ameríku frá dögum Kólumbusar. Neyslumynstur mannkynsins 

hefur hinsvegar breyst verulega á síðustu árum.
5
 Neysla hefur aukist og nýjar tegundir af 

fíkniefnum komið til sögunnar. Íslensk stjórnvöld hafa barist gegn neyslu fíkniefna frá því að 

fyrstu lögin um ólögleg fíkniefni voru sett með lögum nr. 14/1923
6
 um tilbúning og verzlun 

með ópíum.
7
 

Með setningu laga um ávana- og fíkniefni árið 1974 var lagt bann við inn- og útflutningi, sölu 

og dreifingu þeirra efna sem tilgreind voru í 6. gr. laganna.
8
 Stuttu síðar fór að bera á 

umfangsmeiri og harðari fíkniefnanotkun hér á landi vegna tilkomu nýrra og ólíkra efna. Sum 

þeirra efna sem bönnuð voru með nýju löggjöfinni höfðu áður verið þekkt hér á landi og verið 

lögleg. Skaðleg áhrif þessara efna komu ekki í ljós fyrr en í rannsóknum síðar. Afleiðingar 

fíkniefnaneyslu eru fjölmargar og geta leitt til afdrifaríkra breytinga á lífi fólks, t.d. gert því 

                                                 
5
 Helgi Gunnlaugsson, Afbrot og Íslendingar (Háskólaútgáfan 2000) 112.  

6
 Lög um tilbúning og verslun með ópíum nr. 14/1923 (hér eftir ópíumlögin). 

7
 Alþt. 1923. A-deild, 27.  

8
 Alþt. 1973-1974, A-deild, þskj. 588-286. mál, athugasemdir við 3. gr. 
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erfiðara fyrir að takast á við venjuleg viðfangsefni daglegs lífs, leitt til þunglyndis, 

minnisleysis og heilaskemmda. Áhrifin af notkun fíkniefna geta verið varanleg og komið í 

ljós seinna á ævinni þrátt fyrir að neyslu sé hætt.
9
  

En það er fleira sem veldur áhyggjum og hafa viðhorfskannanir sýnt fram á að fíkniefnaneysla 

er talin vera meðal alvarlegustu vandamála sem Íslendingar eiga við að stríða. Helsta ástæða 

þess er að meirihluti Íslendinga álítur að rætur afbrota liggi í vímuefnaneyslu.
10

 Í 

athugasemdum við frumvarp til laga um ávana- og fíkniefni þótti nauðsynlegt að leggja bann 

við vörslu ávana- og fíkniefna vegna þeirrar hættu sem fyrir heilsu manna sem fylgir neyslu 

slíkra efna og vegna þess að talið er að margvísleg afbrot megi rekja til neyslu þeirra.
11

 

Reglur nr. 516/2011 um sérstakar aðferðir og aðgerðir lögreglu við rannsókn sakamála á 

grundvelli 89. gr. sml. er hluti af þeim úrræðum sem stjórnvöld geta notast við í baráttunni 

gegn vímuefnavandanum. Í reglunum er kveðið á um ströng skilyrði sem þurfa að vera fyrir 

hendi svo að lögregla geti beitt slíkum rannsóknarúrræðum. Kveðið er sérstaklega á um þau 

brot sem reglunar ná til og verður hin refsiverða háttsemi að varða við fangelsi skemur en til 

átta ára. Í þessari ritgerð verða reglur nr. 516/2011 um sérstakar aðferðir og aðgerðir lögreglu 

við rannsókn sakamála skoðaðar, þá einkanlega rannsóknarúrræðið afhending undir eftirliti í 

stórfelldum fíkniefnabrotamálum. 

Til þess að nálgast efni ritgerðarinnar er nauðsynlegt að fjalla um þróun löggjafar um 

fíkniefnabrot og snýr eftirfarandi umfjöllun að þróun refsiákvæða í fíkniefnalöggjöf á Íslandi. 

Lög nr. 14/1923 um tilbúning og verslun með ópíum voru fyrstu lögin á Íslandi sem bönnuðu 

tilbúning, innflutning og útflutning á ávana- og fíkniefnum. Ópíumlögin mörkuðu upphaf 

refsiviðurlaga í málefnum ávana- og fíkniefnabrota.
12

 

Ópíumlögin eru að mestu byggð á Haag-samþykktinni frá 23. janúar 1912, lögin tóku 

nokkrum breytingum en voru síðar felld úr gildi með lögum nr. 65/1974 um ávana- og 

fíkniefni.
13

 Síðan þá hefur lögunum um ávana- og fíkniefni nokkrum sinnum verið breytt 

oftast í þeim tilgangi að breyta refsiramma og mörkum sektarfjárhæða. Einnig hefur ákvæði 

                                                 
9
 Lýðheilsustöð, „Orsakir og afleiðingar vímuefnaneyslu“ (Lýðheilsustöð, 27. febrúar 2012) 

<http://www2.lydheilsustod.is/ungt-folk/onnur-vimuefni/nr/2666#Afleidingar_neyslu> skoðað 1.apríl 2012. 
10

 Helgi Gunnlaugsson, Afbrot á Íslandi (Háskólaútgáfan 2008) 41. 
11

 Alþt. 1973-1974, A-deild, þskj. 588-286. mál, athugasemdir I. kafli. 
12

 Lög um tilbúning og verzlun með ópíum nr. 14/1923. 
13

 Lög um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974 (hér eftir lög um ávana- og fíkniefni). 
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verið bætt í almenn hegningarlög nr. 19/1940
14

 sem fjalla um stórfelld fíkniefnabrot og er 

refsiramminn fyrir slík brot allt að 12 ára fangelsi.
15

 

Á ópíumlögum var gerð veruleg breyting með lögum nr. 43/1968. Sú breyting veitti 

dómsmálaráðherra víðtækari heimildir til að fella undir lögin hverskonar efni sem sýnt væri 

fram á með vísindalegri rannsókn að mögulegt væri að misnota á líkan hátt og þau efni sem 

nefnd voru í ópíumlögunum.
16

 

Önnur lagabreyting var gerð með lögum nr. 25/1970. Fólst sú breyting í því að heimilt var að 

gera hin ólöglegu efni upptæk ásamt hagnaði sem hlotist hafði af sölu þeirra og voru viðurlög 

þyngd verulega og þá aðallega refsingar sem gátu orðið allt að 6 ára fangelsi. Í kjölfar þessara 

breytinga voru ópíumlögin frá 1923 endurútgefin með lögum nr. 77/1970.
17

 

Ópíumlögin voru felld úr gildi með lögum nr. 65/1974 um ávana- og fíkniefni. Í nefndaráliti 

frá allsherjarnefnd Alþingis dags. þann 22. mars 1970 var lagt fram frumvarp til laga um 

breytingu á lögum nr. 14/1923 um tilbúning og verslun með ópíum. Nefndin taldi nauðsynlegt 

að undirbúa nýja heildarlöggjöf á sviði fíkniefnamála.
18

 

Við gerð frumvarps núgildandi laga um ávana- og fíkniefni voru norræn lög höfð að 

fyrirmynd, þá aðallega dönsk lög nr. 169/1955. Í norrænum rétti höfðu verið lögfest 

refsiákvæði í almennum hegningarlögum um vörslu og meðferð ávana- og fíkniefna. Með því 

að lögfesta slík ákvæði í almennum hegningarlögum vildi löggjafinn brýna fyrir mönnum 

hversu alvarlegum augum litið væri á slík brot. Í kjölfarið var samið sérstakt frumvarp til 

breytinga á almennum hegningarlögum á Íslandi. Við gerð frumvarps núgildandi laga var 

tekið mið af tveimur alþjóðasamningum, Single Convention of Narcotic Drugs frá 1961 og 

Convention on Psychotropic Substances frá 1971. Samkvæmt 1. gr. núgildandi laga um 

ávana- og fíkniefni var ríkisstjórninni veitt heimild til að gerast aðili að slíkum samningum. 

Fyrri samningurinn lagði þá skyldu á aðildarríki að hafa eftirlit með og takmarka framleiðslu 

og viðskipti með þau efni sem samningurinn tók til. Aðildarríkjum væri skylt að setja lög sem 

bönnuðu fíkniefni og að lögfesta ákvæði sem leggja refsingu við vörslu, kaup og sölu slíkra 

efna. Seinni samningurinn var ætlaður til að ná til ýmissa efna og lyfja sem fyrri 

                                                 
14

 Almenn hegningarlög nr. 19/1940 (hér eftir alm. hgl.). 
15

 Alþt. 1973-1974, A-deild, þskj. 533-274. mál, athugasemdir við 1. gr. 
16

 Alþt. 1973-1974, A-deild, þskj. 588-286. mál, athugasemdir við 3. gr. 
17

 Alþt. 1973-1974, A-deild, þskj. 588-286. mál, athugasemdir II. kafli.  
18

 Alþt. 1970-1971, A-deild, þskj. 463-137. mál, nefndarálit um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 

tilbúning og verslun með ópíum nr. 14/1923. 
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samningurinn tók ekki til.
19

 Ísland varð aðili að Single Convention on Narcotic Drugs
20

 18. 

desember 1974 og aðili að Convention on Psychotropic Substances
21

 18. desember 1974. 

Fyrstu refsiviðurlögin við fíkniefnabrotum voru lögfest í 5. gr. ópíumlaganna nr. 14/1923 þar 

sem kveðið var á um 10.000 kr. sekt og fangelsi í ótilgreindan tíma vegna brota á lögunum. 

Með lögum 25/1970 varð sú breyting að refsirammi ópíumlaga hækkaði upp í 1.000.000 kr. 

eða varðhald og fangelsi allt að 6 árum ef um stórfellt brot var að ræða.
22

 

Ópíumlögin voru felld úr gildi með lögum nr. 65/1974 um ávana- og fíkniefni sem var fyrsta 

samræmda fíkniefnalöggjöfin. Hámarksrefsing í lögum nr. 65/1974 um ávana- og fíkniefni 

var færð úr sex árum eins og áður hafði verið í þágildandi ópíumlögum niður í tvö ár. 

Sektarfjárhæðin hélst óbreytt í 1.000.000 kr.
23

  

Á sama tímabili varð breyting á alm. hgl. með lögum nr. 64/1974. Við lögin bættist 173. gr. a. 

sem kvað á um að „hver sem andstætt ákvæðum laga um ávana- og fíkniefni lætur mörgum 

mönnum í té ávana- og fíkniefni eða afhendir þau gegn verulegu gjaldi eða á annan 

sérstaklegan saknæman hátt, skal sæta fangelsi allt að 10 árum“. Með þessari breytingu var 

hæsta mögulega refsing fyrir fíkniefnabrot hækkuð í tíu ár samkvæmt þágildandi 173. gr. a. 

alm.hgl.
24

 Refsirammi umrædds ákvæðis hefur hækkað og er nú 12 ára hámarksrefsing við 

hverskyns fíkniefnabrotum skv. 173. gr. a. alm. hgl.
25

  

Breyting varð á lögum um ávana- og fíkniefni með lögum nr. 60/1980 um hækkun fésektar 

laganna úr 1.000.000 kr. í 6.000.000 kr. Ákvæði laganna höfðu staðið óbreytt frá gildistöku 

þeirra árið 1974, og því var talið nauðsynlegt að hækka sektarhámarkið í samræmi við 

verðlagsþróun svo að lögin gætu þjónað tilgangi sínum.
26

 Stuttu síðar var fésektarákvæði 

laganna numið úr gildi.
27

  

Með lögum nr. 13/1985 var refsirammi fyrir brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni færður 

úr tveggja ára fangelsi í sex ára fangelsi, líkt og núgildandi lög kveða á um sbr. 5. gr. laga nr. 

                                                 
19

 Alþt. 1973-1974, A-deild, þskj. 588-286. mál, athugasemdir IV. kafli. 
20

 Single Convention on Narcotic Drugs, (samþykktur 18. desember 1974, tók gildi 17. janúar 1975) Stjtíð. C, 

22/1975. 
21

 Convention on Psychotropic Substances, (samþykktur 18. desember 1974, tók gildi 16. ágúst 1976) Stjtíð. C, 

19/1976. 
22

Alþt. 1969-1970, A-deild, þskj. 212-137. mál, 2. gr.  
23

Alþt. 1973-1974, A-deild, þskj. 588-286. mál, athugsemdir við 5. gr.  
24

Alþt. 1973-1974, A-deild, þskj. 533-274. mál, athugasemdir við 1. gr. 
25

 Lög um breytingu á almennum hegningarlögum nr. 32/2001.  
26

 Alþt. 1979-1980, A-deild, þskj. 321-150. mál, athugasemdir við 1. gr.  
27

 Alþt. 1981-1982, A-deild, þskj. 536-255 mál, 9. gr.  
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65/1974. Tveggja ára hámarksrefsitími hafði ekki verið nýttur til fulls í einhverjum tilfellum 

og þótti tími til kominn að hækka hámarksrefsingu þar sem talið var að um mjög hættuleg 

brot væri að ræða. Hækkunin var gerð í kjölfar hækkunar hjá öðrum Norðurlöndum þar sem 

refsihámarkið hafði ýmist verið hækkað eða til stóð að hækka það.
28

 

Með lögum nr. 49/1993 var bætt við 2. mgr. 5. gr. laga um ávana- og fíkniefni sem áskildi 

refsingu fyrir þá aðila sem tóku við eða öfluðu sér eða öðrum ávinnings af broti.
29

 Markmið 

umræddrar breytingar var að leggja meiri áherslu á fjárhagshlið viðskiptanna og ná þannig til 

þeirra sem skipuleggja og fjármagna fíkniefnabrot en tilgangur þeirra aðila er að hagnast á 

slíkum brotum. 

Lög nr. 68/2001 veittu ráðherra auknar heimildir til að takmarka innflutning, vörslu og 

meðferð fleiri efna sem flokkuðust undir ávana- og fíkniefni.
30

 Í 4. gr. laga um ávana- og 

fíkniefni var sett bann við ýmsum efnum hérlendis og ráðherra var einnig veitt rýmri heimild 

til ákvörðunar um slík mál. Í 6. gr. bættist við ítarlegur listi af efnum í samræmi við komu 

nýrra efna á markaðinn frá setningu upprunalegu laganna.
31

 

2.1.1. 173. gr. a. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 um stórfelld fíkniefnabrot 

Með lögum nr. 25/1970 varð breyting á refsiramma ópíumlaganna, sektarfjárhæð laganna 

hækkaði og ef um stórfellt brot var að ræða þá var fangelsisvist allt að sex ár. Í 2. gr. 

frumvarps til laga um breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni var stórfellt brot skilgreint á 

eftirfarandi hátt: 

Það telst stórfellt brot, ef lyfjum þeim eða efnum sem undir lögin falla og ólöglega 

eru flutt inn eða framleidd, er dreift til hóps manna eða þau seld gegn verulegu 

gjaldi, eða ef um er að ræða innflutning, útflutning, vörzlu, verzlun, móttöku, 

afhendingu, framleiðslu eða vinnslu þessara lyfja eða efna í því skyni að selja þau 

eða dreifa þeim til hóps manna eða gegn verulegu gjaldi með öðrum hætti en lög 

þessi eða lyfsölulög heimila.
32

 

Líkt og kom fram í kafla 2.1., átti sér stað breyting á alm. hgl. Á eftir 173. gr. alm. hgl. bættist 

við nýtt ákvæði, 173. gr. a. alm. hgl. sem var svohljóðandi: 

                                                 
28

 Alþt. 1984-1985, A-deild, þskj.452-274. mál, athugsemdir við 1. gr. 
29

 Lög um breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni nr. 49/1993. 
30

 Alþt. 2000-2001, A-deild, þskj. 1005-630. mál, athugasemdir við 1. gr. 
31

 Alþt. 2000-2001, A-deild, þskj. 1005-630. mál, 1. gr. 
32

 Alþt. 1969-1970, A-deild, þskj. 212-137. mál, 2. gr. 
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Hver sem andstætt ákvæðum laga um ávana- og fíkniefni lætur mörgum mönnum 

í té ávana- og fíkniefni eða afhendir þau gegn verulegu gjaldi eða á annan 

saknæman hátt, skal sæta fangelsi allt að 10 árum. 

Sömu refsingu skal sá sæta sem gegn ákvæðum nefndra laga framleiðir, býr til, 

flytur inn, flytur út, kaupir, lætur af hendi, tekur við eða hefur í vörslum sínum 

ávana- og fíkniefni í því skyni að afhenda þau á þann hátt, sem greint er í 1. mgr.
33

 

Í athugasemdum með frumvarpinu má finna markmið umræddra breytinga. Þar kemur fram 

það sjónarmið að með því að lögfesta refsiákvæði í alm. hgl. hafi verið stefnt að því að árétta 

það viðhorf að brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni séu álitin sérstaklega saknæm.
34

 Í 

núgildandi alm. hgl. er refsirammi 173. gr. a. gr. 12 ára fangelsi.
35

 

Tengsl laga um ávana- og fíkniefni og alm. hgl., það er, 173. gr. a. alm. hgl. eru skýrð á þann 

veg að lög um ávana- og fíkniefni hafi að geyma efnisleg fyrirmæli um bann við vörslu og 

meðferð tilgreindra efna ásamt ákvæðum um refsingu og önnur viðurlög. En í 173. gr. a. alm. 

hgl. er að finna ákvæði um refsingu fyrir öll þyngri brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni. 

Þannig skuli heimfæra öll stórfelld brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni undir 173. gr. 

alm. hgl. Sum brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni geti því varðað við 173. gr. a. alm. hgl. 

á meðan önnur varða einungis við lög um ávana- og fíkniefni.
36

 

2.2. Rannsókn stórfelldra fíkniefnabrota 

Til þess að hægt sé að beita þeim refsiákvæðum sem kynnt voru í kafla 2.1. hér á undan 

verður lögreglan að hafa góð lagaleg úrræði til að rannsaka stórfelld fíkniefnabrot því annars 

væri ekki hægt að beita refsiákvæðum. Rannsókn fíkniefnabrota er mikilvægur þáttur í því að 

sporna gegn neyslu, sölu, inn- og útflutningi á fíkniefnum. Þær breytingar sem hafa orðið á 

fíkniefnalöggjöf á Íslandi eru nauðsynlegar svo að lögreglan geti fylgst með og náð árangri á 

síbreytilegum markaði fíkniefna. Í sakamálum er rannsókn framkvæmd á ætlaðri refsiverðri 

háttsemi sem sakborningi er gefin að sök og ákvörðun tekin um hvort höfða skuli dómsmál að 

rannsókn lokinni. Það er hlutverk ríkisvaldsins að upplýsa um afbrot, sækja meinta 

afbrotamenn til saka, skera úr um sekt þeirra eða sakleysi og ákvarða þeim sem sekir eru 

viðeigandi refsingu og önnur viðurlög.
37

 Samkvæmt 52. gr. sml. er „rannsókn sakamála í 

höndum lögreglu nema öðruvísi sé fyrir mælt í lögum“. Sambærilegt ákvæði var að finna í 

lögum nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála. Það er því við hæfi að kanna helstu aðferðir 

                                                 
33

 Alþt. 1973-1974, A-deild, þskj. 533-274. mál, 1. gr. 
34

 Alþt. 1973-1974, A-deild, þskj. 533-274. mál, athugasemdir við frumvarp. 
35

 Lög um breytingu á almennum. hegningarlögum. nr. 32/2001. 
36

 Alþt. 1973-1974, A-deild, þskj. 588-286. mál, athugasemdir II. kafli.  
37

 Eiríkur Tómasson, „Rannsókn sakamála“ (2011) Úlfljótur, Tímarit laganema 2,3. 
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sem notaðar eru við rannsókn sakamála og þær réttarreglur sem gilda um þær.
38

 Áður en 

fjallað verður nánar um þær rannsóknaraðferðir sem lögreglan beitir við rannsókn sakamála, 

verður gerð grein fyrir markmiði rannsókna og þeim aðilum sem fara með rannsókn sakamála. 

Markmið rannsóknar samkvæmt 1. mgr. 53. gr. sml. er „að afla allra nauðsynlegra gagna til 

þess að ákæranda sé fært að ákveða að henni lokinni hvort sækja skuli mann til sakar, svo og 

að afla gagna til undirbúnings málsmeðferðar fyrir dómi“. Um 53. gr. sml. gilda þrjár 

meginreglur, í fyrsta lagi hlutlægnisreglan sem felur í sér skyldu þeirra sem annast rannsókn 

sakamála til þess að gæta hlutlægni í hvívetna í störfum sínum.
39

 Í öðru lagi reglan um að 

hraða beri rannsókn eftir því sem kostur er, skv. 70. gr. stjórnarskrár Íslands nr. 33/1944
40

 

„ber öllum réttur til að fá úrlausn um ákæru á hendur sér um refsiverða háttsemi innan 

hæfilegs tíma fyrir óháðum og óhlutdrægum dómstóli“. Í þriðja lagi meðalhófsreglan við 

framkvæmd rannsóknar sem á sér stoð í 3. mgr. 53. gr. sml. og 2. mgr. 13. gr. lögreglulaga nr. 

90/1996
41

 sem mælir fyrir um að „þeir sem rannsaka sakamál skulu gæta þess að mönnum 

verði ekki gert meira tjón, óhagræði eða miski en óhjákvæmilegt er eftir því sem á stendur.
42

 

Rannsakendur sakamála verði því að gæta hlutleysis og ákæruvaldið skal stefna að því að 

koma í veg fyrir að saklausir menn verði dæmdir sekir og jafnframt tryggja að þeir sem sekir 

eru, skuli beittir viðurlögum.
43

 Með hliðsjón af hlutlægnisreglunni sem felst í 

sannleiksreglunni má lögregla ekki einblína á eina mögulega atburðarrás. Hún verður að vera 

meðvituð um að atvik kynnu að vera með öðrum hætti, hvort sem það sé sakborningi í hag 

eða ekki.
44

 

Það er hlutverk lögreglu að rannsaka sakamál, sbr. 1. mgr. 52. gr. sml., og lögregla skal annast 

rannsókn brota í samráði við ákærendur, sbr. c-liður 2. mgr. 1. gr og 1. mgr. 8. gr. lögreglul. 

Sá lögreglustjóri sem rannsóknardeild heyrir undir fer með forræði á rannsókn máls, sbr. 4. 

mgr. 8. gr. lögreglul. Lögreglan ber ábyrgð á því að meta gögn og upplýsingar og hvort tilefni 

sé til lögreglurannsóknar. Ef tilefni er til að hefja lögreglurannsókn skal hún gera það, halda 

henni áfram og hætta henni ef ástæða er til að, sbr. 2. mgr. 52. gr. sml. Lögregla skal vísa 

kæru frá ef hún telur að ekki sé þörf að hefja rannsókn út af henni, sbr. 4. mgr. 52. gr. sml. 

                                                 
38

 Eiríkur Tómasson, „Rannsókn sakamála“ (2011) Úlfljótur, Tímarit laganema 2,5. 
39

 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 252-233. mál, athugasemdir við 53. gr. 
40

 Stjórnarskrá Íslands nr. 33/1944 (hér eftir stjskr.). 
41

 Lögreglulög nr. 90/1996 (hér eftir lögreglul.). 
42

 Eiríkur Tómasson, „Rannsókn sakamála“ (2011) Úlfljótur, Tímarit laganema 2, 2. 
43

 Smit, Eva, Straffeproces : grundlæggende regler og principper (3. útg. København: GadJura 1994) 17. 
44

 Eiríkur Tómasson, „Meginreglur sakmálaréttarfars“(2010) Úlfljótur, Tímarit laganema 1,11. 
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Við rannsókn mála skulu rannsóknaraðferðir ráðast af eðli máls, atvikum og tegund brots.
45

 

Val á rannsóknaraðferð verður einnig að taka mið af sannleiksreglunni og afmarkast af 

meðalhófsreglunni, sbr. 3. mgr. 53. gr. sml.
46

 

Hlutverk ákæruvaldsins er að meta á grundvelli þeirra upplýsinga sem lögreglan hefur aflað 

hvort sakborningur hafi gerst sekur um refsiverða háttsemi, sbr. 1. mgr. 53. gr. og 145. gr. 

sml.
47

 Ákæruvaldið getur einnig átt frumkvæði að rannsókn sakamáls, ríkissaksóknari getur 

gefið lögreglu fyrirmæli um að hefja rannsókn, hvenær sem hann telur ástæðu til, sbr. 3. mgr. 

21. gr. sml. Ríkissaksóknari er æðsti handhafi ákæruvalds og rannsókn sakamála lýtur 

yfirstjórn hans, en er að mestu leyti í höndum lögreglu, sbr. 1. mgr. 20. gr. og 2. mgr. 21. gr. 

sml.
48

 

Ný lög um meðferð sakamála tóku gildi árið 2009. Breytingar urðu á þeim aðgerðum sem 

snúa að rannsókn sakamála, svonefndum þvingunarráðstöfunum og ýmsum öðrum aðgerðum 

í þágu rannsókn sakamáls sem hafa í för með sér skerðingu á mannréttindum þeirra sem þær 

beinast gegn.
49

 Svo að lögreglu sé unnt að rannsaka mál eru ýmis rannsóknarúrræði sem 

standa til boða. Sum af þeim rannsóknarúrræðum geta þó verið íþyngjandi fyrir borgarana á 

meðan önnur eru það ekki. Lögreglan getur rannsakað mál með ýmsum rannsóknaraðferðum 

sem hún hefur fullt vald yfir og krefst ekki atbeina annarra stofnana eða dómstóla. Það leiðir 

af lögmætisreglunni að svo hægt sé notast við slík íþyngjandi rannsóknarúrræði verða þau að 

eiga sér viðhlítandi stoð í settum lögum.
50

  

Í IX. – XIV. kafla sml. er að finna þvingunarráðstafanir sem lögreglan getur nýtt sér við 

rannsókn sakamála. Dæmi um úrræði sem lögreglan getur ákveðið sjálf og hrint í framkvæmd 

án dómsúrskurðar eru rannsókn hluta, skjala, fingrafara, lífsýna og reglur um sérstakar 

aðferðir og aðgerðir lögreglu við rannsókn sakamála nr. 516/2011 á grundvelli 89. gr. sml. 

Þvingunarráðstafanir ásamt öðrum rannsóknarúrræðum líkt og koma fram í reglum nr. 

516/2011 eru mikilvægt úrræði lögreglunnar við rannsókn stórfelldra fíkniefnabrota.
51

 

Ýmsum þvingunarráðstöfunum verður ekki beitt nema með úrskurði dómara. Þegar 

lögreglustjóri telur þörf á slíkum aðferðum leggur hann skriflega og rökstudda kröfu fyrir 

                                                 
45

 Smit, Eva, Straffeproces : grundlæggende regler og principper (3. útg. København: GadJura 1994) 98. 
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héraðsdóm. Dæmi um slíkar aðferðir eru leit, sbr. 1 mgr. 75. gr., símhlustun, hljóðupptökur, 

notkun eftirfarabúnaðar sbr. 84. gr. sml. og gæsluvarðhald sbr. 95. gr. sml.
52

 Umræddar 

aðgerðir fara oftast fram með samþykki þess sem á í hlut en samþykki aðila er ekki skilyrði 

þess að aðgerð fari fram og er því unnt að knýja hana fram gegn vilja hans.
53

 Það er 

einkennandi fyrir þvingunarráðstafanir að þær verða knúnar fram með valdi ef nauðsyn krefur 

og geta skert mikilvæg mannréttindi á borð við friðhelgi einkalífs eða eignarrétt sbr. 71. og 

72. gr. stjskr. sem að öðru jöfnu teljast stjórnarskrársvarin mannréttindi.
54

 Sem fyrr segir hefur 

verið talið að lögregla geti ekki gripið til umræddra aðgerða nema skýr og ótvíræð 

lagaheimild sé til staðar. 

Reglur um sérstakar aðferðir og aðgerðir lögreglu við rannsókn sakamála nr. 516/2011 eru 

einnig mikilvægt rannsóknarúrræði við rannsókn sakamála. Þær rannsóknaraðferðir teljast 

ekki til eiginlegra þvingunarráðstafana, svo sem beiting afhendingar undir eftirliti eða 

skyggingu. Þegar rannsóknaraðgerð gengur á rétt aðila til friðhelgi einkalífs sbr. 71. gr. stjskr. 

líkt og símhlustun gerir telst sú aðgerð til þvingunarráðstafana.
55

 Reglur um sérstakar aðferðir 

og aðgerðir lögreglu við rannsókn sakamála nr. 516/2011 geta verið íþyngjandi fyrir borgara 

og jafnvel skert mannréttindi þeirra sem þær beinast að. Þær aðferðir sem hér um ræðir eru í 

fyrsta lagi notkun tálbeitu, uppljóstrara og flugumanna og í öðru lagi afhending undir eftirliti 

og skygging. Aðgerðirnar miða að því að fyrirbyggja og rannsaka refsiverða háttsemi og leita 

þess sem grunaður er um brot, allt með þeim hætti að sá sem rannsókn beinist að verði þess 

ekki var, sbr. 2. gr. reglna nr. 516/2011 um sérstakar aðferðir og aðgerðir lögreglu við 

rannsókn sakamála. Komi upp ágreiningur um lögmæti þeirra rannsóknaraðferða sem hér 

hefur verið rætt um skal bera hann undir dómara sbr. 2. mgr. 102. gr. sml.
56
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3. Sérstakar rannsóknaraðferðir 

3.1. Forsaga setningar reglna nr. 516/2011  

Reglur nr. 516/2011 um sérstakar aðferðir og aðgerðir lögreglu við rannsókn sakamála á 

grundvelli 89. gr. sml. hafa nú verið formfestar af innanríkisráðuneytinu.
57

 Á grundvelli 89. 

gr. sml. er ráðherra heimilt að setja sérstakar reglur um aðferðir og aðgerðir lögreglu við 

rannsókn sakamála. Í 89. gr. sml. er að finna upptalningu á sérstökum aðferðum og aðgerðum 

til rannsóknar sakamála. Þar má nefna notkun tálbeita, uppljóstrara og flugumanna, afhending 

undir eftirliti og skyggingu. Að lokum kemur fram í ákvæðinu að í reglunum skuli koma fram 

hvaða skilyrði þurfi að vera fyrir hendi til þess að gripið verði til tiltekinnar aðferðar eða 

aðgerðar, hverjir séu bærir til að taka ákvörðun um hana og hvernig skulið staðið að 

framkvæmd. Í 89. gr. sml. segir: 

Að tillögu ríkissaksóknara er ráðherra 1) heimilt að setja reglur 2) um sérstakar 

aðferðir og aðgerðir lögreglu við rannsókn sakamála sem ekki er kveðið á um í 

lögum þessum, svo sem um notkun tálbeita, uppljóstrara og flugumanna, 

afhendingu undir eftirliti og skyggingu. Í reglunum skal m.a. koma fram hvaða 

skilyrði þurfa að vera fyrir hendi til þess að gripið verði til tiltekinnar aðferðar eða 

aðgerðar, hverjir séu bærir til að taka ákvörðun um hana og hvernig staðið skuli 

að framkvæmd hennar. 

Undanfari setningar reglnanna má rekja til tveggja skýrslna. Annars vegar skýrslu 

dómsmálaráðherra um rannsókn á störfum fíkniefnadeildar lögreglunnar frá árinu 1997 og 

hins vegar skýrslu nefndar skipaðar af dómsmálaráðherra um sérstakar rannsóknaraðferðir 

lögreglunnar frá 1999. Í kjölfar skýrslu nefndar dómsmálaráðherra um sérstakar 

rannsóknaraðferðir lögreglu frá 1999 setti ríkissaksóknari leiðbeinandi reglur um sérstakar 

rannsóknaraðferðir lögreglu. Notast var við tilmæli ríkissaksóknara uns reglurnar voru 

formfestar í maí 2011 með reglum nr. 516/2011. Í eftirfarandi umfjöllun verður gerð grein 

fyrir umræddum tveimur skýrslum í þeim tilgangi að leiða í ljós ástæður þess að reglur um 

sérstakar aðferðir og aðgerðir lögreglu við rannsókn sakamála voru settar. 

3.1.1. Skýrsla dómsmálaráðherra um rannsókn á störfum fíkniefnadeildar lögreglunnar 

frá árinu 1997 

Upphaf skýrslu dómsmálaráðherra um rannsókn á störfum fíkniefnadeildar lögreglunnar frá 

1997 má rekja til þeirrar umræðu sem uppi var á þeim tíma um starfshætti ávana- og 
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fíkniefnadeildar lögreglunnar í Reykjavík.
58

 Mikil ólga ríkti í samfélaginu á þeim tíma þegar 

upp komst að þekktur afbrotamaður hafði stundaði stórfelld fíkniefnaviðskipti í skjóli 

fíkniefnalögreglunnar. Umræddur afbrotamaður hafði stundað fíkniefnaviðskipti óáreittur, 

honum varð að ósk sinni um reynslulausn á helmingi dæmds refsitíma og fékk meðmæli frá 

lögreglufulltrúum um umsókn um skotvopnaleyfi.
59

 Alþingi óskaði eftir sjálfstæðri skýrslu 

um rannsókn málsins frá dómsmálaráðherra. Í umræddri skýrslu frá 1997 má finna bréf setts 

rannsóknarlögreglustjóra sem gagnrýnir störf lögreglunnar í Reykjavík harkalega. Þar kemur 

meðal annars fram eftirfarandi gagnrýni: 

Að skipulagi lögreglunnar í Reykjavík gagnvart ávana- og fíkniefnadeild, 

yfirstjórn og starfsháttum deildarinnar sé margt ábótavant. Umsjón og eftirlit með 

störfum deildarinnar sé ófullnægjandi. Lögreglufulltrúar deildarinnar, 

deildarlögfræðingar, aðstoðaryfirlögregluþjónar og yfirlögregluþjónar hafa ekki 

fylgt gildandi erindisbréfum og starfslýsingum í veigamiklum atriðum. 

Lögreglustjóri virðist ekki hafa haft vitneskju eða yfirsýn yfir stöðu mála og ekki 

beitt sér fyrir nauðsynleg úrbótum.
60

 

Eitt af þeim atriðum sem óskað var eftir að farið yrði yfir í skýrslunni var hvort settar hefðu 

verið reglur um óhefðbundnar rannsóknaraðferðir. Fram kom að verkefnastjórn 

dómsmálaráðherra sem skipuð var snemma árs 1996, hafði lagt til að dómsmálaráðherra léti í 

samvinnu við embætti ríkissaksóknara hefja undirbúning að samningu skýrra verklagsreglna 

um óhefðbundnar rannsóknaraðferðir í ávana- og fíkniefnamálum. Dómsmálaráðherra fól 

síðar ríkislögreglustjóra að gera tillögur að slíkum reglum. Í kjölfar skýrslunnar hófst 

undirbúningsvinna að gerð reglna sem ríkissaksóknari gaf út árið 1999.
61

 

3.1.2. Skýrsla nefndar skipaðar af dómsmálaráðherra um sérstakar rannsóknaraðferðir 

lögreglunnar frá árinu 1999 

Eins og komið hefur fram fól dómsmálaráðherra ríkislögreglustjóra að gera tillögur að reglum 

um óhefðbundnar rannsóknaraðferðir lögreglunnar. Í svari ríkislögreglustjóra var því lýst að 

farið hefði verið yfir málasviðið og rannsóknaraðferðir lögreglunnar hefðu verið 

endurskoðaðar svo að staðið yrði rétt að þessum málefnum. Farið hafði verið yfir 

rannsóknaraðferðir lögreglu á Norðurlöndunum þar sem yfirvöld höfðu víðtækari reynslu af 

slíkum málefnum. Í framhaldi af því var skipuð fimm manna nefnd, samsett af saksóknara og 
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fyrirsvarsmönnum lögreglunnar til að kanna rannsóknaraðferðir lögreglunnar í baráttunni við 

áður óþekktar tegundir afbrota og til að fara yfir heimildir hennar til beitingu óhefðbundinna 

rannsóknaraðferða. Að sama skapi skyldi nefndin skila af sér tillögum að fyrirkomulagi slíkra 

rannsóknaraðferða og lagabreytinga sem þóttu nauðsynlegar til að lögreglan gæti sinnt starfi 

sínu í samræmi við komandi reglur um rannsóknaraðferðir.
62

 

Dómsmálaráðherra skipaði aðra nefnd sem fjallaði um óhefðbundnar rannsóknaraðferðir 

lögreglu í samræmi við tillögur ríkislögreglustjóra. Verksvið nefndarinnar var tvíþætt. Í fyrsta 

lagi að kanna rannsóknir og rannsóknaraðferðir lögreglu í baráttunni gegn afbrotum, 

sérstaklega i nýjum eða nýlegum tegundum afbrota og fara yfir heimildir lögreglunnar til 

rannsókna og að beita óhefðbundnum rannsóknaraðferðum. Í öðru lagi að gera tillögur um 

reglur um óhefðbundnar rannsóknaraðferðir og lagabreytingar sem kynnu að þykja 

nauðsynlegar til að lögreglan gæti með fullnægjandi hætti tekist á við nýjar afbrotaaðferðir. 

Víðtæk rannsókn fór fram á reglum annarra Norðurlanda og nokkurra annarra Evrópuríkja.
63

 Í 

apríl 1999 skilaði nefndin skýrslu um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglunnar. Í skýrslunni 

er farið yfir afbrotaþróun í Reykjavík, hugtakið óhefðbundnar eða sérstakar 

rannsóknaraðferðir, gildandi reglur á Íslandi og erlendis og að lokum tillögur nefndarinnar um 

sérstakar rannsóknaraðferðir.
64

 Í skýrslu nefndar dómsmálaráðherra var lagt til að ekki yrðu 

sett í lög ákvæði um tálbeitur, uppljóstrara, afhendingu undir eftirliti, skyggingu og notkun 

flugumanna eða aðrar slíkar aðferðir. Helsta ástæða þess var sú að erfitt væri að setja tæmandi 

reglur um slík rannsóknarúrræði. Hagkvæmari leið væri að setja reglugerð um slíkar aðferðir, 

auk þess sem þýðingarmikið væri að dómstólar veittu aðhald á þessu sviði líkt og í Hrd. 21 

mars. 1993 í máli nr. 67/1993 þar sem Hæstiréttur fjallar um lögmæti þess að notast við 

tálbeitu við rannsókn sakamáls.  

Í umræddu máli höfðu ekki legið fyrir sérstakar grunsemdir hjá lögreglu um 

refsiverða háttsemi af hálfu S. Það varð fyrir milligöngu samfanga S að grunur féll 

á hann. Samfangi hans varð tálbeita lögreglunnar og kom fram sem væntanlegur 

kaupandi fíkniefna sem S hafði undir höndum sér og tók þar með beinan þátt í 

brotinu. Viðskiptunum var komið í kring fyrir atbeina tálbeitunnar til að kalla 

fíkniefnin fram og gera lögreglu kleift að leggja hald á þau. Í niðurstöðu 
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Hæstaréttar var notkun virkrar tálbeitu innan þeirra marka sem rannsóknaraðferðir 

lögreglu við svona sérstakar aðstæður verða að vera og var það metið út frá 

almennum réttaröryggissjónarmiðum. Hæstiréttur setti ekki út á að tálbeitan var 

brotamaður en ekki lögreglumaður. Hæstiréttur gat þess þó að ekki hefði verið 

nægt samráð milli yfirmanna lögreglunnar um rannsóknina. Þörf hefði verið á 

öruggu eftirliti með rannsóknaraðferðinni, sérstaklega í ljósi þess að tálbeitan var 

brotamaður. Rétturinn taldi mikilvægt í málinu að S hefði ekki verið lokkaður af 

tálbeitunni til að fremja brot sem hann hafði ekki ásetning til að fremja eða með 

aðgerðum sínum breytt eðli brotsins. 

Í kjölfar skýrslunnar gaf ríkissaksóknari út leiðbeinandi reglur um sérstakar aðferðir og 

aðgerðir lögreglu við rannsókn sakamála nr. 3/1999 sem stuðst var við fram að setningu 

núgildandi reglna nr. 516/2011.
65

 Í leiðbeinandi reglum frá ríkissaksóknara nr. 3/1999 er að 

finna reglur um samskipti lögreglu við upplýsingagjafa við rannsókn sakamála, fyrirmæli um 

notkun tálbeitu, reglur um afhendingu undir eftirliti og fyrirmæli um notkun 

eftirfararbúnaðar.
66

 

3.2. Núgildandi reglur nr. 516/2011 um sérstakar aðferðir og aðgerðir 

lögreglu við rannsókn sakamála 

Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008 tóku við af lögum um nr. 19/1991 um meðferð 

opinberra mála. Hugað var að þeim breytingum sem höfðu orðið á ákvæðum danskra og 

norskra laga á þessu réttarsviði og talið tímabært að aðlaga íslenska löggjöf að þeirri norrænu. 

Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008 fólu í sér ýmsar breytingar, þar á meðal voru sett 

ítarlegri ákvæði um málsmeðferð á rannsóknarstigi og skilyrði þvingunarráðstafana 

endurskoðuð sem hafa í för með sér skerðingu á stjórnarskrárvörðum mannréttindum.
67

 Í 

leiðbeinandi reglum frá ríkissaksóknara nr. 3/1999 var kveðið á um fyrirmæli um notkun 

eftirfararbúnaðar. Í c-lið 1. mgr. 82. gr. sml. er nú að finna sérstaka lagaheimild til 

uppsetningar á eftirfararbúnaði en dómsúrskurð þarf til að beita slíkri aðgerð. 89. gr. sml. er 

nýmæli í lögum um meðferð sakamála, en slíkt ákvæði var ekki að finna í lögum um meðferð 

opinberra mála nr. 19/1991. Ákvæði 89. gr. sml. veitir ráðherra heimild til setningar reglna, að 

tillögu ríkissaksóknara um sérstakar aðferðir og aðgerðir lögreglu við rannsókn sakamála.  
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Reglur nr. 516/2011 um sérstakar aðferðir og aðgerðir lögreglu við rannsókn sakamála tóku 

gildi 24. maí 2011. Reglurnar voru unnar af hópi á vegum ríkissaksóknara í samræmi við 89. 

gr. sml. Í ljósi þess að heimilt er að notast við slíkar aðferðir án dómsúrskurðar þótti 

nauðsynlegt að setja skýr og afmörkuð skilyrði fyrir því hvenær nota megi reglur um sérstakar 

aðferðir og aðgerðir lögreglu við rannsókn sakamála, sem koma fram í 3. gr. reglnanna. Í 2. 

gr. reglnanna er að finna skilgreiningu og markmið á þeim rannsóknaraðferðum sem kveðið er 

á um í reglum nr. 516/2011, þar segir „þau miðað að því að fyrirbyggja, rannsaka og afla allra 

tiltækra gagna um refsiverða háttsemi og leita þess sem grunaður er um brot, allt með þeim 

hætti að sá sem rannsókn beinist að verði þess ekki var“.
68

  

Í 3. gr. reglna nr. 516/2011 er kveðið á um þau brot sem reglurnar taka til. Þar á meðal eru 

ákvæði sem ekki var að finna í leiðbeinandi reglum frá ríkissaksóknara nr. 3/1999 líkt og 

beitingu rannsóknaraðferðanna gegn skipulagðri glæpastarfsemi, vændi, nettælingu sem 

beinist að börnum og auðgunarbrot. Í 2. mgr. 175. gr. a. alm. hgl. segir „með skipulögðum 

brotasamtökum er átt við félagsskap þriggja eða fleiri manna sem hefur það að 

meginmarkmiði, beint eða óbeint í ávinningsskyni, að fremja með skipulegum hætti 

refsiverðan verknað sem varðar að minnsta kosti 4 ára fangelsi“. Álykta má því svo að 

stórfelld fíkniefnabrot falli undir skipulagða glæpastarfsemi þar sem refsirammi 175. gr. a. 

alm. hgl. eru 12 ár.  

Í 3. gr. reglna nr. 516/2011 er að finna þrjú skilyrði sem þurfa að vera uppfyllt svo heimilt sé 

að notast við þær rannsóknaraðferðir sem birtast í reglum nr. 516/2011, uppfylla þarf öll 

skilyrðin. Eitt af þeim skilyrðum er að brotið varði að lágmarki átta ára fangelsi eða brjóti 

gegn ákveðnum lagagreinum. Þar á meðal eru nefnd brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni. 

Í lögum um ávana- og fíkniefni er aðeins að finna sex ára refsiramma, sem gerir það að 

verkum að fyrsta skilyrði 3. gr. reglnanna er ekki uppfyllt. Í 173. gr. a. alm. hgl. er að finna 12 

ára refsiramma fyrir brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni. 173. gr. a. alm. hgl. tekur til 

stórfelldra fíkniefnabrota og þar af leiðandi verður fíkniefnalagabrot að teljast stórfellt í 

skilningi 173. gr. a. alm. hgl. svo að heimilt sé að beita reglum um sérstakar aðferðir og 

aðgerðir lögreglu við rannsókn sakamála nr. 516/2011.  

Í 1. mgr. 3. gr. reglna nr. 516/2011 eru nefndar þær lagagreinar sem uppfylla eitt af skilyrðum 

3. gr. reglnanna um beitingu sérstakra rannsóknaraðferða. Þar á meðal er 264. gr. alm. hgl., í 

                                                 
68

 Innanríkisráðuneytið, „Reglur um sérstakar aðferðir og aðgerðir lögreglu við rannsókn sakamála“ 

(Innanríkisráðneytið, 20. maí 2011) <http://www.innanrikisraduneyti.is/frettir/nr/27165> skoðað 18.mars.2012. 



 

20 

 

2. mgr. 5. gr. laga um ávana- og fíkniefni segir að „meðferð ávinnings af brotum á lögum 

þessum er refsiverð eftir því sem segir í 264. gr. alm. hgl“. Fíkniefnabrot þurfa því að varða 

við 173. gr. alm. hgl. eða 2. mgr. 5. gr. laga um ávana- og fíkniefni svo að heimilt sé að notast 

við reglur nr. 516/2011 um sérstakar aðferðir og aðgerðir lögreglu við rannsókn sakamála. 

Með þeim fyrirvara að önnur skilyrði 3. gr. reglnanna séu einnig uppfyllt. 

Lögreglustjóri tekur ákvörðun um beitingu sérstakra aðferða og aðgerða lögreglu undir 

eftirliti ríkissaksóknara. Lögreglustjóri getur veitt öðrum yfirmönnum umboð til að taka slíkar 

ákvarðanir sbr. 4. gr. reglnanna. Af þeim rannsóknarúrræðum sem lögreglunni standa til boða 

er ekki gerð krafa um samþykki annars aðila þegar skilyrði 3. gr. reglnanna eru uppfyllt. Þetta 

á þó ekki við beitingu flugumanna, sbr. 25. gr. reglnanna, þá er ákvörðun háð sérstöku 

samþykki ríkissaksóknara umfram aðrar rannsóknaraðgerðir. Ástæða þess er sú að slíkt úrræði 

hefur í för með sér mesta brotið á friðhelgi einkalífs sem eru stjórnarskrárvarin mannréttindi, 

sbr. 71. gr. stjskr.
69

 Samkvæmt 6. gr. reglnanna þá hefur ríkissaksóknari eftirlit með 

framkvæmd rannsóknaraðferða og lögreglustjórar skulu tilkynna ríkissaksóknara um beitingu 

aðferða og aðgerða eins fljótt og kostur er. Það er einkennandi fyrir sérstakar aðferðir og 

aðgerðir lögreglu að sá aðili sem rannsókn beinist að er grandlaus um þær aðgerðir og þær 

ganga meira að persónuvernd og friðhelgi einkalífs aðilans heldur en aðrar rannsóknaraðferðir 

lögreglu.
70

 Um leið og þeim er lokið skal lögregla tafarlaust tilkynna þeim aðila sem rannsókn 

beindist að um hana, þó þannig að það skaði ekki frekari rannsókn málsins, sbr. 5. gr. 

reglnanna. Þetta er í samræmi við 2. mgr. 85. gr. sml. þar sem kveðið er á um símhlustanir.  

Hér að framan hefur verið farið yfir þau ákvæði sem almennt gilda um sérstakar aðferðir og 

aðgerðir lögreglunnar við rannsókn sakamála samkvæmt reglum nr. 516/2011. Nú verður 

vikið að þeim rannsóknarúrræðum sem birtast í II. – V. kafla reglnanna, en þau eru beiting 

tálbeitu, uppljóstrarar, afhending undir eftirliti, skygging, flugumenn og aðrar 

rannsóknaraðferðir.  
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3.3. Skilgreining á sérstökum aðferðum og aðgerðum lögreglu við rannsókn 

máls 

3.3.1. Tálbeita 

Tálbeita er aðili sem með hvatningu kemur manni sem grunaður er um að fremja refsivert brot 

til að fremja verknaðinn, enda hafi sá grunaði haft í hyggju að fremja verknaðinn. Tálbeita 

getur ýmist verið lögreglumaður eða almennur borgari. Gerður er greinarmunur á virkum og 

óvirkum tálbeitum.
71

 Óvirk tálbeita kemur fram sem eins konar agn eða fórnarlamb í gildru 

sem er sviðsett í því skyni að handsama afbrotamanninn. Tálbeitan kemur sér í þannig 

aðstæður að hún skapar hættu á að verða fórnarlamb. Talið hefur verið heimilt að nota óvirka 

tálbeitu án þess að tiltekinn maður sé grunaður. Óvirka tálbeitan má þó ekki freista manns til 

að framkvæma brot sem ósannað er að hann hefði annars framið. Oft reynir á notkun virkrar 

tálbeitu, þá oftast í tengslum við rannsókn fíkniefnabrota. Virk tálbeita kemur fram sem 

þátttakandi í broti þess aðila sem aðgerðin beinist að. Eftir að lögregla hefur handtekið aðila 

fyrir tilraun til innflutnings á fíkniefnum hefur hún í sumum tilfellum tekið upp samvinnu við 

þann einstakling um að afhenda fíkniefnin væntanlegum kaupanda undir eftirliti lögreglu til 

þess að afla sönnunargagna um brot viðtakandans. Slík aðgerð kallast afhending undir eftirliti 

sem er meginviðfangsefni þessarar ritgerðar.
72

 Notkun tálbeitu getur verið varhugaverð 

rannsóknaraðferð því með henni er í raun og veru verið að stuðla að því að brot sé framið. 

Fram kemur í 22. gr. alm. hgl.
73

 um hlutdeild að hver sá sem hvetur annan mann að fremja 

brot skal sæta þeirri refsingu sem við brotinu eru lögð. 

Áður en notkun tálbeitu hefst er nauðsynlegt að sönnunar hafi verið aflað um brot sem hefði 

að öllum líkindum verið framið án tillits til þátttöku tálbeitunnar. Einnig verður rökstuddur 

grunur að liggja fyrir gagnvart þeim sem aðgerðin beinist að.
74

 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur sett það viðmið að þegar sakborningur segist hafa verið 

hvattur til að fremja brot sem hann hefði annars ekki framið verði að fara fram nákvæm 

skoðun á gögnum málsins. Í eftirfarandi dómum Mannréttindadómstóls Evrópu er sýnt fram á 

nauðsyn þess að rökstuddur grunur liggi fyrir um að sakborningur hefði framið brot án 
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þátttöku tálbeitu. Lüdi g. Sviss (1992) Series A no. 238, var fyrsti dómurinn þar sem reyndi á 

notkun tálbeitu. 

Í því máli hafði sakfelling kæranda aðallega byggst á samtölum sem 

lögreglumaður í hlutverki tálbeitu hafði hljóðritað. Með vísan til þess að 

persónuupplýsingum tálbeitunnar og aðferðum lögreglu við rannsóknir yrði að 

halda leyndum var því hafnað í undir og yfirrétti að leiða lögreglumanninn sem 

vitni. Kærandinn hafði farið á fund tálbeitunnar í fimm skipti og þekkti því 

lögreglumanninn í útliti. Dómstóllinn taldi að mögulegt hefði verið að 

framkvæma vitnaleiðsluna þannig að persónuupplýsingum um lögreglumanninn 

yrði haldið leyndum og að brotið hefði verið gegn 6. mgr. MSE þar sem kæranda 

eða verjanda hans hafði ekki verið gefinn kostur á að spyrja lögreglumanninn fyrir 

dómi. Í röksemdum dómsins var einnig lögð áhersla á að það skiptir máli hvort 

kærandi hafi þegar stundað brotastarfsemi þegar tálbeitan átti í samskiptum við 

hann.  

Síðan þá hefur það verið mikilvægt viðmið í dómum dómstólsins við mat á lögmæti notkunar 

tálbeitu. Í Teixeria de Castro g. Portúgal ECHR 1998-IV 77 komst dómstóllinn að þeirri 

niðurstöðu að það sé brot á MSE þegar lögreglan leiðir mann í gildru og fær hann til að fremja 

afbrot. 

Lögregla hafði útbúið tvo lögreglumenn sem tálbeitur til þess að leita uppi 

heróínsala án þess að nokkur sérstakur lægi undir grun. Það kom þeim á slóð 

manns sem hafði aldrei verið grunaður um fíkniefnabrot, en hann var handtekinn 

eftir sölu heróíns til tálbeitnanna. Taldi dómstóllinn að sú rannsóknaraðferð 

lögreglunnar að nota tálbeitur með þessum hætti og afla þannig sönnunargagna í 

refsimáli bryti í bága við rétt hans til réttlátrar málsmeðferðar skv. 6. gr. MSE. 

Hann hafði ekki legið undir grun, fíkniefnin höfðu ekki verið í fórum hans og ekki 

hafði verið sýnt fram á að kærandi hefði haft tilhneigingu til að fremja afbrot. 

Íhlutun lögreglumannanna var til þess fallin að stuðla að afbroti. Sú íhlutun og 

þýðing hennar fyrir dómi leiddu til þess að kærandi fékk ekki notið réttarins til 

réttlátar málsmeðferðar 1. mgr. 6. gr. MSE var því brotin.  

Dómstóllinn tekur fram að málavextir hafi verið öðruvísi en í Lüdi gegn Sviss vegna þess að 

lögreglumaðurinn sem átti í hlut hafði starfað með vitneskju rannsóknardómara, rannsókn var 

hafin í því máli og viðkomandi lögreglumaður fór hægar í sakirnar. 

3.3.2. Uppljóstrarar 

Uppljóstrari er einstaklingur sem gefur lögreglu upplýsingar um fyrirhuguð eða þegar framin 

afbrot. Til eru uppljóstrarar sem annarsvegar gefa lögreglu upplýsingar aðeins í einu ákveðnu 

tilviki, hinsvegar eru uppljóstrarar sem eru í föstu upplýsingasambandi við lögreglu. Forsenda 

þess að aðili teljist uppljóstrari er að hann láti í té upplýsingar samkvæmt því samkomulagi 

sem gert er við yfirvöld. Hér er þó einkum átt við aðila sem á í föstu upplýsingasambandi við 

lögreglu. Upplýsingasambandið er tvíhliða samband lögreglu og uppljóstrara undir umsjón og 



 

23 

 

eftirliti yfirmanns lögreglu. Markmið upplýsingasambandsins er að fyrirbyggja 

brotastarfsemi, upplýsa um afbrot og tryggja öryggi uppljóstrara og lögreglumanna, vitneskju 

yfirmanna, ábyrgð og eftirlit.
75

 

Uppljóstrarar eru öflugt rannsóknarúrræði fyrir lögreglu þegar um stórfelld fíkniefnabrot er að 

ræða. Þeir gefa lögreglu innsýn í það umhverfi sem slík viðskipti eru stunduð. Lögreglumaður 

umgengst og myndar tengsl við þá sem þekkja til í slíku umhverfi. Samskipti við áreiðanlega 

upplýsingagjafa eru því sérstaklega mikilvægt rannsóknarúrræði.
76

 Umrætt rannsóknarúrræði 

getur verið varhugavert fyrir uppljóstrarann vegna þeirrar áhættu sem hann tekur með því að 

veita upplýsingarnar, en ekki þó í samanburði við notkun tálbeitu, enda hvatning til afbrota 

ekki fyrir hendi. 

Samkvæmt 14. gr. reglnanna er lögreglumanni óheimilt að gefa uppljóstrara fyrirheit um 

ívilnanir eða fríðindi. Hinsvegar er lögreglumanni rétt að vekja athygli á því að 

upplýsingagjöf getur leitt til lækkunar við ákvörðun refsingar sbr. 9. tl. 1. mgr. 70. gr. alm. 

hgl.
77

 Komi upplýsingarnar í veg fyrir alvarlegt brot eða verða til þess að alvarlegt brot 

upplýsist er heimilt að greiða uppljóstrara fyrir upplýsingar. Fjárhæð greiðslu skal ákveðin 

endanlega af lögreglustjóra með tilliti til atvika í hverju tilviki og er þá horft til vægi 

upplýsinganna, eðli og alvarleika brots, vinnu og kostnað uppljóstrara og áhættu sem hann 

tekur. Í eftirfarandi máli Héraðsdómur Reykjavíkur 3. nóvember 1997 í máli nr. S-

506/1997 er dæmi um að upplýsingagjöf leiddi til þess að ákærði fékk ósk sína uppfyllta um 

að afplána dóm sinn í öðru landi. 

Þar hafði aðili gengið til starfa við lögreglu í því skyni að upplýsa hverjir væru 

viðtakendur fíkniefna sem hann hafði flutt inn til landsins. Setti ákærði það 

skilyrði fyrir samstarfi sínu að honum yrði heitið því að hann fengi að afplána 

væntanlegan refsidóm í Hollandi. Var í þessu sambandi haft samband við 

dómsmálaráðuneytið og í framhaldinu fór fram lögregluaðgerð. 

3.3.3. Afhending undir eftirliti  

Rannsóknarúrræðið afhending undir eftirliti felur í sér þá aðgerð að fresta að leggja hald á, en 

hafa undir stöðugu eftirliti fíkniefnasendingu eða aðra ólöglega eða grunsamlega 
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vörusendingu á leið til landsins, um landið eða úr landi. Með því að hafa varninginn undir 

stöðugu eftirliti er leitast við því að afla upplýsinga um þá aðila sem eiga þátt í afbrotinu, sbr. 

15. gr. reglnanna. Að sama skapi getur lögreglan komist að upplýsingum um þær aðferðir sem 

notast er við og hugsanlegt dreifikerfi hins ólögmæta varnings. Í ljósi þess að 

rannsóknarúrræðið afhending undir eftirliti er eitt aðal viðfangsefni ritgerðar þessar verður því 

gert ítarlegri skil í fjórða kafla. 

3.3.4. Skygging 

Rannsóknarúrræðið skygging felur í sér leynilegt og stöðugt eftirlit af hálfu lögreglunnar með 

ákveðnum aðila eða aðilum, ákveðnum stað, farartæki eða hlut. Tilgangur slíks eftirlits er að 

afla upplýsinga um þá aðila sem grunaðir eru um brot og þar með afla sönnunargagna um 

refsiverða háttsemi.
78

 Rannsóknarúrræðin skygging og afhending undir eftirliti eru nátengd og 

beitt samhliða hvort öðru. Þegar þeim er beitt saman er ólögmæti varningurinn hafður undir 

stöðugu eftirliti í því skyni að finna upplýsingar í tengslum varðandi þá aðila sem að málinu 

koma.  

Skyggingum hefur verið skipt í þrjá flokka. Í fyrsta lagi hreyfanleg skygging, þá er 

rannsóknaraðili að fylgjast með hinum grunaða fótgangandi eða í farartæki. Í öðru lagi 

staðbundin skygging, þá er fylgst með hinum grunaða, húsnæði eða hlut frá ákveðnum stað. Í 

þriðja lagi tæknileg skygging, þá er tækjabúnaður notaður til að fylgjast með hinum grunaða, 

heimili eða vinnustað.
79

 

Þegar notast er við tæknilega skyggingu er aðeins heimilt að taka upp hljóð, taka myndir af 

fólki og fylgjast með því í þágu rannsóknar á almannafæri eða stöðum sem almenningur á 

aðgang að sbr. 2. mgr. 82. gr. sml.
80

 Lögreglan hefur því heimild í þágu rannsóknar að fylgjast 

með fólki á almannafæri eða á stöðum sem almenningur hefur aðgang að, án þess að sérstök 

skilyrði þurfi að vera uppfyllt. Þannig geta upptökur úr eftirlitsmyndavélum sem staðsettar eru 

á slíkum stöðum aðstoðað við rannsókn mála án þess að fyrir liggi sérstök lagaheimild. Sé 

notast við tæknilega skyggingu á öðrum stöðum en þessum er nauðsynlegt að afla 

dómsúrskurðar. Gildir slíkt hið sama um tækni til að fylgjast með mannaferðum á stöðum sem 
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ekki falla undir 2. mgr. 82. gr. sömu laga.
81

 Í eftirfarandi dómi Hrd. 3. mars 2010 í máli nr. 

121/2010 leiddu upptökur úr eftirlitsmyndavél á almannafæri til þess að hinn sakfelldi var 

úrskurðaður í gæsluvarðhald. 

Lögreglustjórinn á Suðurnesjum krafðist þess að X yrði með úrskurði gert að sæta 

gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar á innflutningi á fíkniefnum. Við rannsókn 

málsins voru lagðar fram upptökur úr eftirlitsmyndavél sem sýndu X tala í 

almenningssíma við Smáratorg í Kópavogi á tilteknum tíma sem tengdi X við 

ákveðinn aðila sem grunaður var um innflutning á fíkniefnum. Það ásamt öðru 

leiddi til þess að rökstuddur grunur lá fyrir um þátttöku X í fíkniefnabroti. Í 

kjölfarið var X úrskurðaður í gæsluvarðhald á grundvelli a-liðar, 1. mgr. 95. gr. 

sml. 

3.3.5. Flugumenn 

Flugumaður er lögreglumaður eða annar aðili innan lögreglunar sem villir á sér heimildir og 

tekur stöðu innan hóps manna sem liggja undir grun fyrir refsiverðan verknað.
82

 Sá aðili sem 

gegnir hlutverki flugumanns þarf að koma fram undir röngu nafni og bera skilríki þess efnis. 

Hægt er að nota flugumenn með einfaldari hætti án þess að þurfa að grípa til afdrifaríkra 

úrræða eins og nafnabreytinga. Flugumaðurinn getur verið borgaralega klæddur og fylgst náið 

með hópi aðila á opinberum vettvangi. Hann sem sagt fellur inn í umhverfið sem hann 

rannsakar án þess að vekja athygli.
83

 Svo að unnt sé að beita umræddu rannsóknarúrræði er 

nauðsynlegt að afla samþykkis ríkissaksóknara sbr. 25.gr. reglnanna. 

3.3.6. Samantekt 

Í umfjöllun hér að framan hefur stuttlega verið farið yfir hvert og eitt úrræði líkt og þau birtast 

í reglum nr. 516/2011. Nú verður vikið að meginviðfangsefni ritgerðarinnar um 

rannsóknarúrræðið afhending undir eftirliti, þar sem ítarlega verður farið yfir úrræðið sjálft, 

beitingu þess við rannsóknir stórfelldra fíkniefnabrota, dómaframkvæmd og alþjóðlegt 

samstarf.  
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4. Afhending undir eftirliti 

4.1. Almennt um afhendingu undir eftirliti 

Á undanförnum árum hefur skipulögð glæpastarfsemi færst í aukana þrátt fyrir ómælda vinnu 

og fjármuni sem stjórnvöld flestra vestræna ríkja hafa lagt til í baráttunni gegn skipulagðri 

glæpastarfsemi.
84

 Stórfelld fíkniefnaviðskipti, mansal og hryðjuverk eru meðal þeirra tegunda 

brota sem fara fram án tillits til landamæra. Yfirvöld hafa brugðist við með aukinni 

alþjóðlegri samvinnu um samræmdar aðgerðir til að uppræta slíka starfsemi og leita nýrra 

leiða til þess að bregðast við þeim nýju aðferðum sem beitt er í slíkri brotastarfsemi.
85

 Oftar 

en ekki teygja fíkniefnamál anga sína út fyrir landsteinana og þá skiptir samvinna við 

lögregluyfirvöld í öðrum löndum miklu máli.
86

 Í samvinnu á milli lögregluyfirvalda tveggja 

eða fleiri ríkja getur afhending undir eftirliti reynst gífurlega mikilvægt rannsóknarúrræði til 

að stemma stigu við alþjóðlegri brotastarfsemi.
87

 IV. kafli reglna um sérstakar aðferðir og 

aðgerðir lögreglu við rannsókn sakamála nr. 516/2011 ber heitið afhending undir eftirliti. Í 15. 

gr. reglnanna má finna eftirfarandi skilgreiningu á afhendingu undir eftirliti: 

Afhending undir eftirliti felst í því að fresta að leggja hald á, en hafa undir 

stöðugu eftirliti, fíkniefnasendingu eða aðra ólöglega eða grunsamlega 

vörusendingu á leið til landsins, um landið eða úr landi. 

Markmið afhendingar undir eftirliti er að upplýsa um viðtakanda sendingar, 

aðferðir við flutning og hugsanlegt dreifikerfi og afla þannig sönnunargagna um 

refsiverða háttsemi. 

Beiting rannsóknarúrræðisins kemur einkum til álita þegar uppgötvast við landamæri að 

innihald vörusendingar er ólöglegt. Lögregluyfirvöld verða því að vera meðvituð um að 

samvinna gegn ólöglegum vörusendingum milli ríkja eykur líkur á því að hægt sé að finna þá 

sem raunverulega standa að baki þeim og er hún því afar mikilvægt rannsóknarúrræði. Þegar í 
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ljós kemur að vörusending inniheldur ólögleg efni er hægt að leggja hald á sendinguna en það 

dregur úr líkum þess að komast að því hverjir standa að baki skipulagningu hennar.
88

  

Í skýrslu nefndar dómsmálaráðherra um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglunnar frá 1999 

var lagt til að íslensk stjórnvöld gætu óskað eftir og tekið við beiðnum erlendra stjórnvalda 

um afhendingu undir eftirliti.
89

 Nefndin vakti athygli á að í alþjóðlegri lögreglusamvinnu hafi 

á það skort að íslensk yfirvöld geti gefið skýrar upplýsingar til annarra ríkja um það hvort 

mögulegt væri að veita afhendingu undir eftirliti liðsinni og að hvaða skilyrðum uppfylltum. 

Lagt var til að settar yrðu skýrar reglur um heimildir íslenskra yfirvalda til að beita 

afhendingu undir eftirliti.
90

 Í leiðbeinandi reglum ríkissaksóknara nr. 3/1999 voru settar reglur 

sem kváðu á um samvinnu við löggæsluyfirvöld annarra ríkja og hvaða skilyrði þyrftu að vera 

uppfyllt þegar beiðni bærist frá erlendu ríki um beitingu úrræðisins á milli þess og Íslands. Í 

reglum nr. 516/2011 er að finna sömu ákvæði með litlum breytingum frá því sem áður var. Af 

því má draga þá ályktun að þær greinar, sem kveða á um alþjóðlegt samstarf um afhendingu 

undir eftirliti, endurspegli mikilvægi alþjóðlegrar samvinnu. Með formfestingu reglna nr. 

516/2011 urðu litlar sem engar breytingar á leiðbeinandi reglum ríkissaksóknara nr. 3/1999 

hvað varðar afhendingu undir eftirliti. 

Í eftirfarandi umfjöllun verður farið yfir helstu ákvæði sem birtast í IV. kafla reglna nr. 

516/2011 um afhendingu undir eftirliti. 

4.1.1. Reglur nr. 516/2011 um afhendingu undir eftirliti 

Samkvæmt 16. gr. reglnanna er það ríkislögreglustjóri sem tekur ákvörðun um afhendingu 

undir eftirliti og mælir fyrir um stjórn aðgerða. Hann getur einnig óskað eftir samvinnu við 

löggæsluyfirvöld annarra ríkja, en slíka ákvörðun verður hann að tilkynna ríkissaksóknara og 

tollstjóra. Í þeim tilfellum sem lögreglan hefur vitneskju um að burðardýr
91

 sé að koma til 

landsins með flugi skiptir miklu máli að bregðast fljótt við. Lögreglan getur stöðvað 

burðardýrið og reynt að finna fíkniefnin, en um leið og það er gert minnka líkur á því að 
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upplýsa um hver standi að baki sendingunni. Ef fíkniefni finnast á burðardýrinu við 

tollaeftirlit hefur lögreglan annað hvort handtekið burðardýrið og lagt hald á fíkniefnin eða 

reynt að fá aðilann til í samvinnu við sig og veitt viðkomandi eftirför til að komast að því 

hverjir standa að baki sendingunni. Í sumum tilfellum er aðili sem tengist 

fíkniefnasendingunni í komusal flugstöðvarinnar til að fylgjast með hvort burðardýrið hafi 

komið með flugvélinni og hvort það komi út á sama tíma og aðrir farþegar. Því getur verið 

varasamt að bregðast ekki nægilega fljótt við hvort sem það er að handtaka burðardýrið eða fá 

það í samvinnu við lögregluna. Komi burðardýrið ekki út á sama tíma og aðrir farþegar úr 

tollskoðun getur aðilinn sem bíður eftir burðardýrinu í komusal flugstöðvarinnar fælst og látið 

sig hverfa.
92

  

Í Hrd. 23. október 2003 í máli nr. 289/2003 náðist C með fíkniefni innan klæða við komu til 

landsins frá Þýskalandi. C kvaðst vilja greina frá öllu sem fíkniefnunum tengdist og aðstoða 

lögreglu við að grafast fyrir um aðra málsaðila. Í álíka aðstæðum er komið að 

rannsóknaraðferð sem tengist frekar notkun á tálbeitu en mörkin á milli tálbeitu og 

afhendingu undir eftirliti eru ekki alltaf skýr.
93

 

Málavextir voru þeir að C kom til landsins með flugi frá Frankfurt. Við leit á 

honum fundust fíkniefni í pakkningum sem höfðu verið festar á líkama hans með 

límbandi. C greindi frá því í upphafi að hann vildi aðstoða lögreglu við að upplýsa 

um aðra málsaðila. Kvaðst C hafa komið til landsins að beiðni A til að afhenda 

fíkniefnin á hótelherbergi. Í framhaldi af því var komið fyrir hlustunarbúnaði í 

hótelherbergi C, auk þess skipti lögreglan út fíkniefnunum fyrir gerviefni. 

Fíkniefnin voru síðar sótt af R sem veitti efnunum viðtöku og var síðar handtekinn 

af lögreglu. Óumdeilt var að málið tengdist umfangsmiklu fíkniefnamáli sem var í 

rannsókn hjá lögreglunni hér á landi og í Þýskalandi. R var dæmdur í 5 ára 

fangelsi og C dæmdur í 2 ára og sex mánaða fangelsi.  

Leiða má að því líkur að samvinna C við lögregluna um afhendingu undir eftirliti hafi leitt til 

lægri refsingar. Í 14. gr. reglnanna sem varðar uppljóstrara segir að upplýsingagjöf til lögreglu 

geti leitt til lækkunar við ákvörðun refsingar, sbr. 9. tl. 1. mgr. 70. gr. alm. hgl. og 2. mgr. 4. 

gr. reglugerðar nr. 651/2009.  

Ákveðin skilyrði þurfa að vera fyrir hendi þegar beiðni berst frá erlendu ríki um að afhending 

undir eftirliti fari fram, sbr. 17. gr. reglnanna. „Tækjabúnaður og mannafli er til staðar sem 

tryggir órofa eftirlit með sendingunni á meðan aðgerðin stendur yfir“. Og að „athugað hafi 
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verið hvort unnt sé að skipta um innihald sendingar, t.d. fíkniefni, að öllu leyti eða að hluta“. Í 

þeim tilfellum þar sem sending á viðkomu á Íslandi er það viðbótarskilyrði sett að 

„lokaáfangastaður sé þekktur, viðkomandi erlend yfirvöld tryggi órofa eftirlit með 

sendingunni, að hald verði lagt á hana og að þeir sem hlut eiga að máli verði sóttir til saka“. 

Náið samstarf á milli lögreglu og tollyfirvalda skiptir miklu máli þegar ákvörðun er tekin um 

að ólögleg sending haldi áfram yfir landamæri undir eftirliti lögreglunnar. Þess vegna er 

mikilvægt að skýrar reglur gildi um hvernig eigi að aðhafast þegar mál af slíkum toga koma 

upp. 

Í Hrd. 12. maí 2010 í máli nr. 762/2009 sést hvernig afhending undir eftirliti er háttað í 

samstarfi milli tveggja ríkja. Lögreglu bárust upplýsingar frá hollenskum lögregluyfirvöldum 

að í undirbúningi væri innflutningur til Íslands á fíkniefnum frá Hollandi. Í kjölfarið hófst 

samvinna við hollensk lögregluyfirvöld um öflun upplýsinga og gagna, yfirvöld beggja landa 

beittu símhlerunum, herbergishlustunum og fylgdust með ferðum manna án vitneskju þeirra.  

Á árinu 2008 bárust lögreglu upplýsingar frá hollenskum lögregluyfirvöldum um 

að í undirbúningi væri innflutningur á fíkniefnum frá Hollandi. 20. apríl 2009 

bárust svo upplýsingar frá hollenskum yfirvöldum að kassi sem innihéldi fíkniefni 

væri væntanlegur til landsins með flutningsfyrirtækinu UPS sem kom til landsins 

daginn eftir. Í kassanum reyndust vera sex áldósir með samtals 6,149 gr. af 

amfetamíni. Dósirnar voru fjarlægðar og í stað þeirra komið fyrir málningardósum 

ásamt upptöku- og eftirfararbúnaði. Kassinn var að því búnu sendur viðtakanda en 

rannsókn lögreglu í tengslum við móttöku hans skilaði ekki árangri. Hollensk 

yfirvöld höfðu aflað upplýsinga með símhlerun um aðila sem tengdust 

sendingunni og voru þeir undir eftirliti vegna rannsóknar sem beindist að 

alþjóðlegum samtökum er smygluðu kókaíni og tilbúnum fíkniefnum. Við eftirlit 

hollensku lögreglunar kom í ljós að senda átti annan pakka til Íslands og vöruðu 

hollensk yfirvöld lögreglu hér á landi við því. Við símhlerun hollensku 

lögreglunnar kom í ljós samband milli erlendra aðila og Íslendings að nafni G, í 

kjölfarið var sími G hleraður. Þann 18. maí 2009 náðust myndir af G afhenda 

erlendu aðilunum þykkt umslag sem innihélt peninga. Ákærði, G, var síðar 

handtekinn þann 22. maí 2009 á heimili sínu. Lögreglan aflaði skýrslu frá 

rannsóknarstofu um símagögn frá bandaríku alríkislögreglunni, þar sem borin var 

saman annars vegar rödd ákærða í símtölum sem hann hafði átt og hins vegar rödd 

hins íslenska viðmælanda eins af erlendu aðilunum. Skýrslan leiddi í ljós 

sameiginleg einkenni raddar ákærða og samanburðarsýna óþekktra radda í 

símtölum sem höfðu verið hleruð. Fyrir Hæstarétti var ekki talið hægt að styðjast 

við greinargerð lögreglunnar vegna óskýrleika þeirrar aðferðafræði sem beitt var 

við samanburðinn á röddunum. Ákærði G var sakfelldur fyrir stórfellt 

fíkniefnabrot með því að hafa staðið að innflutningi á amfetamíni frá Hollandi til 

Íslands, hann var dæmdur í fimm ára fangelsi.  
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Leiða má af því líkur að ef skilyrði 17. gr. reglnanna hafi ekki verið fyrir hendi þá hefðu 

hollensk yfirvöld gripið til aðgerða áður en fíkniefnasendingin fór til Íslands þar sem skilyrði 

afhendingar undir eftirliti á milli landa væru ekki fyrir hendi. 

4.1.2.Tilraun til afbrots 

Þegar skipt hefur verið um innihald fíkniefnasendingar að öllu leyti eða að hluta til líkt og 

kveðið er á um í 2. mgr. 17. gr. reglnanna þarf að hafa í huga hvort um er að ræða fullframið 

afbrot eða tilraun til afbrots. „Afbrot telst fullframið þegar allir efnisþættir verknaðar 

refsiákvæðis eru fram komnir, sem hlutaðeigandi refsiákvæði tilgreinir eða hefur að geyma í 

verknaðarlýsingu sinni“. Komi ekki öll atriði verknaðarlýsingar fram er verknaðurinn 

refsilaus nema skilyrði refsiverðrar tilraunar sbr. 20 .gr. alm. hgl. séu fyrir hendi.
94

 Álitamál 

getur verið hvenær lágmarksskilyrði refsiákvæða er uppfyllt og hvort afbrot sé fullframið. Í 2. 

mgr. 20. gr. alm. hgl. er kveðið á um að fyrir tilraun til afbrots má dæma lægri refsingu en 

mælt er um fullframin brot. Samkvæmt 5. mgr. 5. gr. laga um ávana- og fíkniefni er tilraun og 

hlutdeild gegn brotum í þeim lögum refsiverð. „Þegar lögregla hefur sett gerviefni í stað 

fíkniefna skortir það hlutræna samhengi að brot þeirra ákærðu geti orðið fullframið og því er 

aðeins hægt að ákæra fyrir tilraun til brots á 173. gr. a. alm. hgl. Það getur þó engin áhrif haft 

á refsiákvörðun þar sem hinir ákærðu sýndu ótvíræðan ásetning í að fremja brot“.
95

 Í 

eftirfarandi málum var rannsóknarúrræðinu afhending undir eftirliti beitt við rannsókn máls. 

Við reglubundið eftirlit tollvarða fundust fíkniefni í eftirfarandi þremur málum og innihald 

sendinganna var að öllu leyti eða hluta til skipt út fyrir gerviefni eða hlustunar- og 

staðsetningarbúnað.  

Í Hrd. 21. janúar 2010 í máli nr. 426/2009 var R ákærður fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot, 

með því að hafa gert tilraun til að móttaka og hafa í vörslu sinni 955,92 gr. af amfetamíni, 

ætluðu til söludreifingar í ágóðaskyni. 

 Málavextir voru þeir að leitarhundur tollvarða í póstmiðstöðinni við Stórhöfða 

fann fíkniefni sem falin voru í böggli sem borist hafði frá Póllandi. Böggullinn var 

stílaður á pólskan mann að nafni R sem var ekki hinn ákærði. Ákærði vitjaði 

pakkans nokkrum dögum síðar með skilríki R. Þá hafði lögreglan skipt 

fíkniefnunum út fyrir gerviefni. Eftir að hinn ákærði vitjaði pakkans veitti lögregla 

honum eftirför og handtók. Hinn ákærði kvaðst vera sækja pakkann fyrir vin sinn 

I og sagðist ekki hafa vitneskju um fíkniefnin. Við skoðun á bankayfirliti hins 

ákærða komu í ljós 96 millifærslur inn á reikning hans, samtals að upphæð 

1.500.000 kr. Það ásamt öðru leiddi til þess að hafna bæri skýringum hins ákærða 
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og telja sannað að hann hafi vitað að fíkniefni væru í sendingunni. Hinn ákærði 

var dæmdur í 12 mánaða fangelsi ásamt því að sæta upptöku fíkniefnanna 

Í ljósi þess að fíkniefnunum var skipt út fyrir gerviefni var aðeins hægt að ákæra fyrir tilraun 

til stórfellds fíkniefnalagabrots. 

Í Hrd. 29. maí 2008 í máli nr. 435/2007 voru aðilar málsins ákærðir fyrir brot gegn 173. gr. 

a. alm. hgl. Ekki var ákært fyrir tilraun til brots þrátt fyrir að fíkniefnunum var skipt út fyrir 

gerviefni.  

Málavextir voru þeir að tollverðir fundu fíkniefni í miðstöðvarkerfi bifreiðar. Í 

kjölfarið voru símar hjá nokkrum aðilum sem töldust tengjast málinu hleraðir. 

Lögreglan skipti fíkniefnunum út fyrir gerviefni. X annaðist tollafgreiðslu 

bifreiðarinnar. Hann hafði fengið bifreiðina frá ónafngreindum manni upp í skuld 

fyrir að hafa smíðað palla fyrir hann. X fór með bifreiðina í skoðun og á 

mælaverkstæði, kom í ljós að bifreiðin var biluð og fór því X með hana í bílskúr 

austur fyrir fjall til að gera við bílinn. Síðar kom maður að nafni Y og vildi 

aðstoða X við að gera við bílinn, hann hafði verið sendur af hinum ónafngreinda 

manni sem skuldaði X pening. Y gerði það og fjarlægði gerviefnin úr bifreiðinni á 

meðan X var að gera við bátinn sinn fyrir utan. Lögreglan hafði fylgst með þeim á 

meðan á þessu stóð og handtók X þegar hann fór úr bílskúrnum um kvöldið en 

handtók ekki Y fyrr en hann hafði farið heim með gerviefnin bragðað á þeim og 

sturtað þeim niður. X og Y voru báðir sýknaðir í Héraðsdómi og Hæstarétti þar 

sem ekki var talið sannað að þeir hafi gerst sekir um þá háttsemi sem í ákæru 

greindi. 

Í dóminum kemur eftirfarandi fram: „Ákæruvaldið telur að það að ákærði (Y) hafi bragðað á 

efninu áður en hann sturtaði því niður sanni eða gefi til kynna að ákærða hafi ekki verið ljóst 

að um gerviefni hafi verið að ræða heldur hafi hann tekið efni í sínar vörslur í því skyni að 

afhenda það til söludreifingar“. Talið var að ákæruvaldinu hefði ekki tekist að færa sönnur 

fyrir sakargiftum á hendur ákærðu og voru X og Y sýknaðir. 

Í eftirfarandi máli Hrd. 17. desember 2009 nr. 205/2009 var hlustunar- og 

staðsetningarbúnaður settur í stað fíkniefnanna sem leiddi til þess að þrír aðilar voru sakfelldir 

fyrir vörslu og meðferð fíkniefna. 

Í reglubundnu eftirliti tollstjórans í Reykjavík kom í ljós póstsending sem talin var 

innihalda fíkniefni. Farið var með sendinguna á lögreglustöðina við Hverfisgötu 

þar sem fundust fíkniefni í sex matvæladósum. Ákveðið var að skipta 

fíkniefnunum út fyrir hlustunar- og staðsetningarbúnað. Lögreglumaður klæddur 

einkennisfatnaði Póstsins fór á bifreið Póstsins og afhenti félaga hinna ákærðu 

pakkann. Sú atburðarrás sem átti sér stað eftir afhendingu pakkans leiddi til 

handtöku nokkurra aðila sem síðar voru dæmdir í nokkurra mánaða fangelsi ásamt 

upptöku fíkniefnanna. 
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Í dómi Hæstaréttar var ekki fjallað um að fíkniefnunum hefði verið skipt út fyrir hlustunar- og 

staðsetningarbúnað. Má því álykta sem svo að það hafi ekki haft áhrif á refsiákvörðun hinna 

dæmdu.  

4.1.3. Afhending undir eftirliti í framkvæmd 

Notast er við rannsóknarúrræðið afhending undir eftirliti um það bil einu sinni á ári en því 

mætti vera beitt oftar. Ástæða þess hversu sjaldan því er beitt má rekja til þess að atburðarás 

slíkra mála á til að vera hröð og lögreglan hefur frekar gripið strax inn í og lagt hald á 

fíkniefnin eða hina ólöglegu sendingu og handtekið viðkomandi.
96

 Það hefur þann ókost í för 

með sér að erfitt er að koma upp um þá sem hlut eiga að máli þar sem oftast koma fleiri að 

innflutningi fíkniefnanna en sá sem kemur með þau til landsins. Samkvæmt 20. gr. reglnanna 

skal stöðva afhendingu undir eftirliti tafarlaust, leggja hald á sendingu og handtaka grunaða í 

eftirfarandi tilvikum. „Þeir sem grunur beinist að hafa komist að því að sendingin er undir 

eftirliti. Hætta steðjar að lögreglumönnum, tollvörðum, áhöfnum skipa og loftfara 

Landhelgisgæslu Íslands eða öðrum sem taka þátt í aðgerðinni. Og að lokum þegar hætta er á 

að eftirlit með sendingu rofni þannig að hún verði ekki handlögð“. Það er því í höndum 

lögreglu að meta í hvert sinn hvort að rannsókn máls sé í hættu vegna þessara atriða og ef svo 

er skal hún stöðva aðgerðina og grípa til aðgerða. 

Samkvæmt upplýsingum frá embætti ríkislögreglustjórans hefur heimild til beitingar 

afhendingar undir eftirliti verið veitt þrisvar sinnum á síðustu tveimur árum. Þegar þessi 

ritgerð er skrifuð hefur aðeins eitt þeirra mála fengið meðferð fyrir dómstólum, en hin sæta 

enn rannsókn.
97

 

Hrd. 2. desember 2010 í máli nr. 495/2010 er síðasta tilvik þar sem rannsóknarúrræðinu 

afhending undir eftirliti var beitt. Rannsókn málsins var viðamikil og stóð yfir í um það bil ár 

þar sem fjölda rannsóknarúrræða var beitt, þar á meðal hlerun, notkun eftirfararbúnaðar og 

skyggingu . 

Nokkrir aðilar voru ákærðir fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot með því að hafa staðið 

að innflutningi á samtals 1.594 g af kókaíni til Íslands frá Spáni til söludreifingar í 

ágóðaskyni. Fíkniefnin höfðu verið falin í þremur ferðatöskum sem einn ákærða 

flutti til landsins með farþegaflugi 10. apríl 2010. Frá því í byrjun september 2009 

hafði grunur leikið á að hinir ákærðu, alls fimm aðilar væru viðriðni innflutning á 

ólöglegum fíkniefnum til landsins. Í upphafi málsins var aflað dómsúrskurðar til 
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að fá að hlera símtöl hinna ákærðu. Síðar var komið fyrir eftirfararbúnaði á bifreið 

eins ákærða ásamt því að íbúð hans var hleruð og skyggingum lögreglu beitt. 

Lögreglan fékk einnig heimildir til að taka myndir og setja upp hreyfimyndavélar 

við tiltekin heimili án þess að þeir sem myndir væru teknar af myndu vita af því. 

Var um nokkurn fjölda rannsóknarúrræða að ræða á tímabilinu frá ágúst 2009 til 

apríl 2010. Með úrskurði dómara var lögreglu síðan heimilað að koma fyrir 

hljóðupptökubúnaði og eftirfararbúnaði í farangri ákærða sem hann hafði 

meðferðis í flugi frá Spáni til Íslands þann 10. apríl 2010. Samskonar búnaði var 

komið fyrir í bifreiðum sem hann hafði til umráða eða var farþegi í. Eftir að 

farangurinn hafði verið afhentur fékk lögreglan heimild til að hlusta á og taka upp 

samtöl og fylgjast með staðsetningu farangursins án þess að hluteigandi vissu af 

því. Fylgdist lögregla með komu ákærða til landsins með fíkniefnin laugardaginn 

10. apríl 2010. Í kjölfarið voru ákærðu allir handteknir, fyrir utan einn af hinum 

ákærðu, sem var handtekinn við komu til landsins frá útlöndum 16. apríl 2010.  

Í málinu sést hvernig eftirliti var háttað gagnvart hinum ákærðu frá upphafi gruns um 

innflutning á ólöglegum fíkniefnum þar til þeir voru handteknir af lögreglu. Málið sýnir 

hvernig afhendingu undir eftirliti var beitt á grundvelli reglna nr. 3/1999 en hvergi er að finna 

athugasemdir dómsins á lögmæti rannsóknaraðferða lögreglunnar.  

4.2 Alþjóðasamningar og norrænn réttur 

Nú verður vikið að tveim helstu samningum Íslands við alþjóðleg samtök er varða samvinnu 

gegn skipulagðri glæpastarfsemi, fíkniefnabrotum og beita afhendingu undir eftirliti við 

rannsókn mála. Þar á eftir er farið yfir þær reglur sem gilda um afhendingu undir eftirliti í 

Danmörk, Noregi og Svíþjóð. Sú samvinna sem ríki og alþjóðleg löggæsluyfirvöld gera sín á 

milli grundvallast á þeim sáttmálum sem þau hafa gert um gagnkvæma aðstoð. Sérhvert ríki 

fer með algjöra réttarvörslu innan sinnar lögsögu líkt og meginregla þjóðaréttar kveður á 

um.
98

 

4.2.1. Samningur Sameinuðu þjóðanna gegn ólöglegri verslun fíkniefna og skynvilluefna 

Samningur Sameinuðu þjóðanna gegn ólöglegri verslun fíkniefna og skynvilluefna öðlaðist 

gildi á Íslandi 1. desember 1997.
99

 Í 2. gr. samningsins er að finna tilgang hans, en þar segir 

að tilgangur samningsins sé að stuðla að samvinnu aðila um að beita sér með árangursríkari 

hætti gegn hinum ýmsu þáttum er varða ólöglega verslun með fíkniefni og skynvilluefni. 

Í samningi Sameinuðu þjóðanna gegn ólöglegri verslun fíkniefna og skynvilluefna er eina 

alþjóðlega skilgreiningin á úrræðinu afhending undir eftirliti. Það rannsóknarúrræði er þó ekki 
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aðeins bundið við fíkniefnabrot, heldur er henni einnig beitt í málum varðandi ólöglegar 

vopnasendingar, sprengiefni, þýfi og peninga svo dæmi sé tekið. Hugtakið afhending undir 

eftirliti er skilgreind á eftirfarandi hátt: 

Sú starfsaðferð að hindra ekki að ólöglegar eða grunsamlegar sendingar fari frá, 

um eða inn á landsvæði eins eða fleiri ríkja með vitund og undir eftirliti lögbærra 

yfirvalda þeirra í því skyni að rannsaka brot og bera kennsl á þá menn sem eru 

þátttakendur í því að fremja það. 

Í 11. gr. samningsins er að finna þrjú ákvæði sem fjalla um afhendingu undir eftirliti. Þar eru 

samningsaðilar sérstaklega hvattir til að beita afhendingu undir eftirliti við rannsókn 

fíkniefnabrota. Fyrsti töluliður ákvæðisins fjallar um að aðilar samningsins skuli gera 

nauðsynlegar ráðstafanir til að beita megi með viðeigandi hætti afhendingu undir eftirliti á 

alþjóðlegum vettvangi á grundvelli samninga eða tilhögunar sem samkomulag hefur náðst 

um. Í öðrum tölulið er að finna umfjöllun um ákvörðun um afhendingu undir eftirliti. Þegar 

ákvörðun er tekin um afhendingu undir eftirliti skal meta hvert tilvik fyrir sig og þegar þörf 

krefur taka til athugunar fjárhagslega tilhögun og samkomulag varðandi beitingu lögsögu 

þeirra aðila sem mál varðar. Þriðji og síðasti töluliðurinn segir að ef samþykkt hefur verið að 

afhenda ólöglega sendingar undir eftirliti má með samþykki þeirra sem málið varðar stöðva í 

flutningi og senda síðan áfram þannig að fíkniefnin eða skynvilluefnin séu látin óhreyfð eða 

fjarlægð eða annað látið í stað þeirra, í heild eða að hluta 

4.2.2. Schengen samstarfið 

Ísland hefur verið þátttakandi að Schengen samstarfinu frá 25. mars 2001. Schengen 

samstarfið er landamærasamstarf tiltekinna Evrópuríkja á svæði innan Evrópu. Samstarfið 

miðar aðallega að þremur þáttum, í fyrsta lagi að niðurfellingu eftirlits á innri landamærum 

aðildarríkja, í öðru lagi að samstarfi um landamæraeftirlit með umferð um ytri landamæri og í 

þriðja lagi lögreglusamstarf innan svæðisins. Sá þáttur samstarfsins felur í sér gagnkvæma 

réttaraðstoð og lögreglusamvinnu gegn skipulögðum glæpasamtökum og fíkniefnabrotum.
100

 

Schengen upplýsingakerfið er einn stærsti þáttur í lögreglusamvinnu Schengen ríkjanna. 

Upplýsingakerfið felur í sér sameiginlegan miðlægan gagnabanka þar sem hægt er að finna 

upplýsingar um stolna muni og eftirlýsta einstaklinga. Upplýsingakerfið eykur 

upplýsingaflæði á milli aðildarríkja og auðveldar samstarf.
101

 Schengen samstarfið hefur 
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stuðlað að samningssambandi Íslands við ýmsar stofnanir á vegum Evrópusambandsins, þar á 

meðal Europol og Eurojust.
102

 

Í 72. gr og 73. gr. Schengen sáttmálans segir að aðildarríki skuli grípa til sérhverra ráðstafana 

sem eru nauðsynlegar til að fyrirbyggja og berjast gegn ólöglegri verslun með ávana- og 

fíkniefni. Aðildarríki skulu vegna ólöglegrar verslunar með ávana- og fíkniefni hafa 

möguleika á afhendingu undir eftirliti.
103

 Í skýrslu dóms- og kirkjumálaráðherra og 

utanríkisráðherra um Schengen-samstarfið frá 1996 er að finna fylgiskjal um Schengen 

samninginn sem kveður á um hið sama.
104

  

4.2.3. Norrænn réttur 

Þegar réttarframkvæmd á Íslandi er borin saman við önnur lönd eins og Danmörku, Noreg og 

Svíþjóð varðandi afhendingu undir eftirliti sjást svipuð einkenni. Ýmist hafa verið gefnar út 

leiðbeinandi reglur eða sett reglugerð um afhendingu undir eftirliti sem setja samskonar 

skilyrði fyrir beitingu rannsóknarúrræðisins. Í eftirfarandi umfjöllun verður stuttlega gerð 

grein fyrir þeirri réttarframkvæmd sem viðgengst í eftirtöldum löndum. 

Í Danmörku og Noregi hafa verið gefnar út leiðbeinandi reglur varðandi afhendingu undir 

eftirliti sem stuðst er við líkt og var gert hér á landi með leiðbeinandi reglum ríkissaksóknara 

nr. 3/1999. Rannsóknarúrræðinu er ekki aðeins beitt þegar fíkniefnasendingar eiga í hlut 

heldur hverskonar ólöglegar sendingar. Í Svíþjóð er í gildi reglugerð um alþjóðlega samvinnu 

í sakamálum nr. 2003:1174. Í köflum 10-14 má finna ákvæði sem fjalla um afhendingu undir 

eftirliti. Líkt og í Danmörku og Noregi er rannsóknarúrræðið ekki bundið við 

fíkniefnasendingar heldur hverskonar ólöglegar sendingar.
105
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5. Réttarheimildaleg staða  

5.1. Inngangur 

Í eftirfarandi tveimur köflum verður fjallað um réttarheimildalega stöðu leiðbeinandi reglna 

ríkissaksóknara nr. 3/1999 um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu og reglna nr. 516/2011 

um sérstakar aðferðir og aðgerðir lögreglu við rannsókn sakamála. Slík umfjöllun er 

nauðsynleg þegar fjallað er um þær rannsóknaraðferðir sem fram koma í 89. gr. sml. Við 

beitingu slíkra úrræða er hætta á að vegið sé að stjórnarskrársvörðum mannréttindum þeirra 

einstaklinga sem aðgerðin beinist að. Þar af leiðandi þurfa slík úrræði að eiga sér viðhlítandi 

lagastoð svo unnt sé að beita þeim. 

5.2. Réttarheimildaleg staða leiðbeinandi reglna ríkissaksóknara nr. 3/1999 

Leiðbeinandi reglur ríkissaksóknara nr. 3/1999 voru settar í kjölfar skýrslu dómsmálaráðherra 

um óhefðbundnar rannsóknaraðferðir frá 1999. Það var mat nefndar dómsmálaráðherra frá 

árinu 1999 að reglur um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu yrðu ekki sett í lög heldur í 

reglugerð vegna þess hversu erfitt væri að setja tæmandi reglur um slík rannsóknarúrræði sem 

gætu oft tekið breytingum.
106

 Reglur nr. 3/1999 voru gefnar út á þeim tíma þegar lög um 

meðferð opinberra mála nr. 19/1991 voru í gildi. Í þeim lögum var hvergi að finna heimild til 

setningar slíkra reglna líkt og 89. gr. sml. kveður á um.
107

 

Hingað til hefur aðeins reynt á lögmæti leiðbeinandi reglna ríkissaksóknara nr. 3/1999 fyrir 

dómstólum, en ekki hefur reynt á lögmæti núgildandi reglna nr. 516/2011. Dómstólar á 

Íslandi hafa haft ólíkar skoðanir á réttarheimildalegri stöðu reglna nr. 3/1999. Í dómi 

Héraðsdóms Suðurlands 29. janúar 2010 í máli nr. S-429/2009 var notast við tálbeitu á 

grundvelli reglna nr. 3/1999, dómurinn gerði ekki neinar athugasemdir við beitingu slíks 

rannsóknarúrræðis.  

Upphaf málsins má rekja til þess að X, móðir stúkunnar K, tilkynnti lögreglu um 

klámfengin samskipti dóttur sinnar K við eldri mann V í gegnum 

spjallrásarforritið MSN. Tölvurannsóknardeild lögreglunnar gat ekki komist að 

því hver eigandi IP tölunnar var og því var ákveðið að rannsóknarlögreglumaður 

héldi samskiptum við manninn V áfram í von um að leiða í ljós hver væri að 

verki. Mæltu þau sér síðan mót við sundlaug í bæjarfélaginu P þar sem ákærði V 

mætti og var síðar handtekinn. Það var mat dómsins að V sýndi fram á eindreginn 
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ásetning til að áreita K kynferðislega. Dómurinn taldi að af gögnum málsins væri 

ljóst að lögregla hafði engin úrræði til að hafa uppi á ákærða önnur en að nota 

tálbeitu. Aðgerðir lögreglu hefðu verið í samræmi við fyrirmæli ríkissaksóknara 

nr. 3/1999. Maðurinn var sakfelldur fyrir tilraunarbrot. 

Í umræddu máli var fjallað um lögmæti reglna nr. 3/1999 og þær ekki taldar skorta lagastoð 

né neinar athugasemdir gerðar við beitingu þeirra rannsóknarúrræða sem notast var við. Í 

eftirfarandi máli Hrd. 8. febrúar 2008 í máli nr. 38/2008 var lögmæti rannsóknaraðferða 

lögreglunnar borið undir dómstóla þar sem úrskurðað var um ólögmæti þeirra 

rannsóknaraðferða sem uppi voru í því máli. 

A fann á bifreið sinni eftirfararbúnað sem lögreglan hafði komið fyrir. A leitaði 

úrlausnar um lögmæti rannsóknarathafna lögreglunnar sem hann taldi beint gegn 

sér sbr. 75. gr. l. nr. 19/1991. Lögreglan viðurkenndi að eftirfararbúnaðurinn 

tilheyrði henni og leitaðist eftir að rökstyðja að notkun slíkra rannsóknaraðferða 

væri heimil án dómsúrskurðar. Að mati dómsins gat lögreglan ekki gert 

fullnægjandi grein fyrir því á hvaða grundvelli rannsókn væri beint að A og var 

því fallist á kröfu um að lögreglunni bæri að láta af umræddri rannsóknaraðgerð. 

Taldi dómurinn að slíkar upplýsingar séu forsenda þess að dómstólar geti staðfest 

lögmæti rannsóknaraðferða lögreglu hvort sem um aðgerðir er að ræða sem 

þarfnast sérstakrar lagaheimildar eða ekki. Af þeirri ástæðu hafi ekki verið unnt að 

taka afstöðu til lögmætis rannsóknaraðgerða lögreglu gegn A. Og því varð 

lögreglan að bera hallann af því.  

Hér féllst dómurinn á að notkun eftirfararbúnaðar fæli í sér mikla skerðingu á friðhelgi 

einkalífs og lagði úrræðið að jöfnu við upptökur af símtölum, hljóðupptökur og ljósmyndir. 

Taldi dómurinn að lögreglan hefði þurft dómsúrskurð eða sérstaka lagaheimild svo heimilt 

væri að notast við eftirfararbúnað. „Ekki er í gildandi lögum heimild til fyrir lögreglu að nota 

eftirfararbúnað við rannsókn sakamála. Verður slík heimild ekki leidd af gildandi ákvæðum“. 

Í niðurstöðukafla dómsins er að finna umfjöllun um leiðbeinandi reglur nr. 3/1999, sem 

dómurinn telur að séu ekki nægileg réttarheimild fyrir beitingu eftirfararbúnaðar. Heimild 

fyrir beitingu eftirfarabúnaðar er í dag að finna í c.lið 1.mgr. 82. gr. sml. með þeim fyrirvara 

að dómsúrskurðar hafi verið aflað sbr. 2. mgr. 84. gr. sml.
108

  

Þeir dómar sem hér hefur verið fjallað um áttu sér stað í gildistíð reglna nr. 3/1999. Aðeins í 

Hrd. 8. febrúar 2008 í máli nr. 38/2008 var talið að rannsóknarúrræðið ætti sér ekki 

lagastoð. 
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5.3. Réttarheimildaleg staða reglna nr. 516/2011 um sérstakar aðferðir og 

aðgerðir lögreglu við rannsókn sakamála 

Reglur nr. 516/2011 um sérstakar aðferðir og aðgerðir lögreglu við rannsókn sakamála voru 

settar á grundvelli 89. gr. sml. og tóku gildi 24. maí 2011. Fram að setningu þeirra var stuðst 

við leiðbeinandi reglur ríkissaksóknara nr. 3/1999. Reglur nr. 516/2011 hafa að geyma 

efnisreglur til viðbótar þeim sem í sml. eru. Með 89. gr. sml. er ráðherra gefin sú heimild að 

setja almennari reglur um sérstakar aðferðir og aðgerðir lögreglunnar við rannsókn sakamála. 

Slík heimild er þó varhugaverð þar sem oft getur komið til álita hversu víðtæk heimildin sé á 

framsali lagasetningarvalds.
109

  

Ólíkar skoðanir manna eru á réttarheimildalegri stöðu reglna nr. 516/2011, og hefur 

Mannréttindadómstóll Evrópu til að mynda fjallað um lögmæti þeirra rannsóknarúrræða sem 

birtast í 89. gr. sml. á grundvelli fyrirmæla um réttláta málsmeðferð fyrir dómi sbr. 1. mgr. 6. 

gr. MSE og 1. mgr. 70. gr. stjskr.
110

 Í umsögn laganefndar Lögmannafélags Íslands við 

frumvarp til laga um meðferð sakamála kom fram hörð gagnrýni á 89. gr. sml. Taldi nefndin 

að slíkt framsal lagasetningarvalds til ráðherra væri óæskilegt, gengi of langt og gæti ekki 

staðist ákvæði stjórnarskrár. Reglur sem þessar ættu að vera opinberar og gagnsæjar og eiga 

sér ótvíræða lagaheimild þar sem í flestum eða öllum tilvikum sé um að ræða ágang eða 

takmarkanir á mannréttindum. Nefndin benti á greinargerð við 2. þátt frumvarps laga um 

meðferð sakamála
111

 sem fjallar um markmið laganna og taldi að 89. gr. samræmdist ekki því 

markmiði. Ef ekki yrði fallist á að umræddar reglur væru í lögum ætti að minnsta kosti að 

kveða á um þær í reglugerð af ráðherra, fremur en reglum sem ríkissaksóknari ákveður.
112

 

Í 2. gr. stjskr. er kveðið á um að forseti Íslands og önnur stjórnvöld samkvæmt stjórnarskránni 

og öðrum landslögum fari með framkvæmdarvaldið. Í því felst að handhafar 

framkvæmdarvaldsins geta gefið út stjórnsýslufyrirmæli.
113

 Það hefur lengi tíðkast að 

handhöfum framkvæmdarvaldsins er heimilt að setja nánari reglur um efni laganna líkt og 
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reglugerðir sem samkvæmt lögmætisreglunni verða að eiga sér viðhlítandi stoð í lögum.
114

 

Stjórnsýslufyrirmæli framkvæmdarvaldsins geta borið mismunandi heiti en hafa í raun sama 

gildi hvert svo sem nafnið er. Af stjórnsýslufyrirmælum framkvæmdarvaldsins reynir oftast á 

reglugerðir og eru þær því algengustu fyrirmælin.
115

 Reglur líkt og reglur nr. 516/2011 um 

sérstakar aðferðir og aðgerðir lögreglunnar við rannsókn sakamála eru meðal þeirra ólíku 

heita sem geta verið á stjórnsýslufyrirmælum framkvæmdarvaldsins. Helgast heiti þeirra 

sennilega af venju en gildi þeirra líkt og reglugerða er hið sama.
116

 

Ekki hefur verið úrskurðað um lögmæti reglna nr. 516/2011 á þeim tíma sem þessi ritgerð er 

skrifuð. Núgildandi reglur hafa að geyma skýrari skilyrði um hvenær heimilt sé að beita 

slíkum rannsóknaraðferðum en reglur nr. 3/1999 gera. Þar af leiðandi má leiða að því líkur að 

réttarheimildaleg staða þeirra sé sterkari. 

6. Lokaorð  

Mikilvægi rannsóknarúrræðisins afhending undir eftirliti er ótvírætt. Það ásamt öðrum 

rannsóknarúrræðum sem birtast í reglum nr. 516/2011 um sérstakar aðferðir og aðgerðir 

lögreglu við rannsókn sakamála, veita lögreglu auknar heimildir við rannsókn þeirra. 

Nauðsynlegt er að hafa skýrar reglur um afhendingu undir eftirliti þegar samvinna er milli 

ríkja um beitingu þess milli landa. Slík samvinna hefur í för með sér aukið eftirlit með 

fíkniefnasendingum sem leiðir til þess að auðveldara er að koma auga á slíkar sendingar. 

Þegar rannsóknarúrræðum líkt og afhending undir eftirliti er beitt er nauðsynlegt að fyrir liggi 

skýr lagaheimild. Það er einkenni slíkra rannsóknarúrræða að þær ganga nær persónuvernd og 

friðhelgi einkalífs manna en aðrar rannsóknaraðferðir lögreglu. Oftast hvílir leynd yfir slíkum 

rannsóknarúrræðum sem leiðir til þess að sá sem aðgerðin beinist gegn fær ekki vitneskju um 

þær fyrr en þeim er lokið.
117

 Reglur nr. 516/2011 um sérstakar aðferðir og aðgerðir lögreglu 

við rannsókn sakamála eru mun sterkari réttarheimild en leiðbeinandi reglur ríkissaksóknara 

nr. 3/1999. Í 89. gr. sml. er skýrt kveðið á um heimild ráðherra til að setja reglur um sérstakar 
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aðferðir og aðgerðir lögreglu við rannsókn sakamála. Leiðbeinandi reglur ríkissaksóknara nr. 

3/1999 voru settar án skýrrar lagaheimildar sem hefur haft þær afleiðingar í för með sér að 

ósamræmi skapaðist í dómaframkvæmd á Íslandi.  

Tilkoma reglna nr. 516/2011 um sérstakar aðferðir og aðgerðir lögreglu taka af allan vafa um 

lögmæti beitingar slíkra úrræða og vonast höfundur til þess að reglurnar geti eytt þeirri 

réttaróvissu sem ríkt hefur um beitingu slíkra rannsóknarúrræða. 
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Viðauki I 

 

REGLUR 
um sérstakar aðferðir og aðgerðir lögreglu við rannsókn sakamála. 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 
1. gr. 

Gildissvið. 

Reglur þessar gilda um sérstakar aðferðir og aðgerðir lögreglu við rannsókn sakamála samkvæmt 89. gr. 

laga um meðferð sakamála nr. 88/2008. 

2. gr. 

Skilgreining. 

Þau rannsóknarúrræði sem kveðið er á um í reglum þessum nefnast sérstakar aðferðir og aðgerðir lögreglu 

við rannsókn sakamála. Þau miða að því að fyrirbyggja, rannsaka og afla allra tiltækra gagna um refsiverða 

háttsemi og leita þess sem grunaður er um brot, allt með þeim hætti að sá sem rannsókn beinist að verði 

þess ekki var. 

3. gr. 

Skilyrði. 

Til að heimilt sé að nota sérstakar aðferðir og aðgerðir lögreglu þarf að uppfylla öll eftirtalin skilyrði, nema 

annað sé tekið fram í reglum þessum: 

1. Rökstuddur grunur sé um að verið sé að fremja alvarlegt brot, eða reynt verði að fremja alvarlegt brot, 

sem varðað getur að lágmarki átta ára fangelsi eða brot gegn 108. gr., 175. gr. a., 2. og 3. mgr. 202. gr., 

206. gr., 244. gr., 245. gr., 247. gr., 248. gr., 249. gr., 249. gr. a., 250. gr., 251. gr., 254. gr., 262. gr. eða 

264. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, 117. gr., 123. gr., og 124. gr. sbr. 146. gr. laga nr. 108/2007 

um verðbréfaviðskipti, 41. gr. a., samkeppnislaga nr. 44/2005 eða 4. mgr. 2. gr., sbr. 4. gr. eða 4. gr. a. og 5. 

gr. laga um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974. 

2. Ástæða sé til að ætla að upplýsingar, sem geti skipt miklu fyrir rannsókn málsins, fáist með þeim hætti. 

3. Ætla verður að önnur rannsóknarúrræði dugi ekki til að fá slíkar upplýsingar. 

 

Rannsóknarúrræðum samkvæmt reglum þessum verður ekki beitt ef það kallar fram refsiverða háttsemi 

sem ella hefði ekki verið framin. Ávallt skal gæta meðalhófs við beitingu úrræðanna. 

4. gr. 

Ákvörðun. 

Ákvörðun um beitingu sérstakra aðferða og aðgerða lögreglu skal tekin af lögreglustjóra eða öðrum 

yfirmanni samkvæmt ákvörðun lögreglustjóra. Mögulegur kostnaður vegna notkunar sérstakra aðferða eða 

aðgerða samkvæmt reglum þessum greiðist úr sjóðum lögreglu, þ.m.t. vegna kaupa á ólöglegum varningi 

eða þjónustu. Slíkur kostnaður getur þó eftir því sem við á talist vera sakarkostnaður skv. lögum um 

meðferð sakamála nr. 88/2008. 

5. gr. 

Þegar aðferð og aðgerð lögreglu skv. reglum þessum er lokið skal lögregla tilkynna þeim sem aðgerðin 

beindist að um hana án tafar, þó þannig að það skaði ekki frekari rannsókn málsins. 

6. gr. 

Ríkissaksóknari hefur eftirlit með framkvæmd aðferða og aðgerða skv. reglum þessum. Lögreglustjórar 

skulu tilkynna ríkissaksóknara um beitingu aðferða og aðgerða skv. reglum þessum svo fljótt sem kostur er. 
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II. KAFLI 

Tálbeitur. 
7. gr. 

Skilgreining. 
Tálbeita er lögreglumaður eða annar starfsmaður lögreglu sem fer með lögregluvald og hefur samskipti við 

sakborning sem grunaður er um að ætla að fremja refsivert brot og samskiptin leiða til þess að brotið er 

fullframið og/eða að upplýsingar fást um deili á þeim sem fullframið hefur refsivert brot. 

8. gr. 

Fíkniefnabrot. 
Beinist rannsókn að broti gegn lögum um ávana- og fíkniefni verða ávana- og fíkniefni að vera komin inn á 

íslenskt yfirráðasvæði svo unnt sé að beita tálbeitu. 

III. KAFLI 

Uppljóstrarar. 
9. gr. 

Skilgreiningar og markmið. 

Uppljóstrari er einstaklingur sem gefur lögreglu upplýsingar um afbrot eða menn sem tengjast 

brotastarfsemi og getur ætlast til nafnleyndar. Gerður er greinarmunur á uppljóstrara, þ.e. annars vegar 

þeim sem er í föstu upplýsingasambandi við lögreglu og hins vegar uppljóstrara sem gefur lögreglu 

upplýsingar án þess að til eiginlegs upplýsingasambands sé stofnað. 

Upplýsingasamband er tvíhliða samband lögreglu og uppljóstrara undir umsjón og eftirliti yfirmanns 

lögreglu. 

Markmiðið með upplýsingasambandi er að fyrirbyggja brotastarfsemi, upplýsa um afbrot og tryggja öryggi 

uppljóstrara og lögreglumanna, vitneskju yfirmanna, ábyrgð og eftirlit. 

Reglur þessa kafla gilda um uppljóstrara í föstu sambandi, sem og um aðra upplýsingagjafa eftir því sem 

við á. 

10. gr. 

Stofnun og slit upplýsingasambands. 
Upplýsingasambandi verður aðeins komið á í samráði við og með samþykki yfirmanns. Við mat á því hvort 

stofna skuli til upplýsingasambands skal meðal annars leggja til grundvallar aldur, kyn, sakaferil og 

áreiðanleika upplýsingagjafa, hvaða ástæður og hvatir búa að baki vilja til upplýsingagjafar, hver sé 

líklegur árangur af upplýsingagjöf og hvort unnt sé að tryggja öryggi lögreglumanns og upplýsingagjafa 

eftir að til upplýsingasambands hefur verið stofnað. 

Óheimilt er að stofna til upplýsingasambands nema í hlut eigi lögreglumaður sem telst til þess hæfur að 

mati lögreglustjóra. Við mat á hæfi skal meðal annars litið til líf- og starfsaldurs, starfsreynslu og eða 

annarrar reynslu, þekkingar eða færni sem lögð verður að jöfnu við starfsreynslu hjá lögreglu. 

Upplýsingasambandi skal slitið ef það skilar ekki tilætluðum árangri eða forsendur þess eru ekki lengur 

fyrir hendi. 

11. gr. 

Skráning upplýsingasambands. 

Þegar stofnað hefur verið til upplýsingasambands skal haldin stofnskrá þar sem eftirfarandi upplýsingar 

skulu skráðar: 

1. Nafn, heimili, kennitala og símanúmer uppljóstrara. 

2. Dulnefni og númer. 

3. Upplýsingar um stofnun og forsendur upplýsingasambands. 

4. Ferill upplýsingagjafa. 

5. Önnur atriði sem kunna að skipta máli. 

 

Á meðan upplýsingasamband varir skal haldin samskiptaskrá þar sem eftirfarandi upplýsingar skulu 

skráðar: 

1. Fundir lögreglumanns og uppljóstrara, símtöl og/eða önnur samskipti þeirra. 

2. Mótteknar upplýsingar. 

3. Árangur af fengnum upplýsingum. 
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4. Nýjar upplýsingar um uppljóstrara. 

5. Samráð lögreglumanns og yfirmanns og endurmat á upplýsingasambandi. 

6. Slit upplýsingasambands og ástæður. 

 

Tryggja skal nafnleynd uppljóstrara og trúnað gagnvart honum á öllum stigum rannsóknar og eftir að 

rannsókn lýkur. Upplýsingar um nafn, kennitölu, heimilisfang og aðrar persónurekjanlegar upplýsingar skal 

haldið leyndum í rannsóknargögnum. 

12. gr. 

Meginreglur um samskipti. 

Upplýsingasamband skal vera skipulagt og því stjórnað af lögreglu. Í upphafi upplýsingasambands skal 

uppljóstrara gerð skýr grein fyrir þeim reglum sem gilda um samskiptin og tilgangi með sambandinu. 

Lögreglumaður skal gæta fyllstu varkárni í öllum samskiptum við uppljóstrara og meðal annars tilkynna 

um og hafa samráð við yfirmann um fundi, fundarstaði og annað er máli kann að skipta. 

Lögreglumaður skal leitast við að eiga föst og reglubundin samskipti við uppljóstrara og leitast við að 

sannreyna sannleiksgildi móttekinna upplýsinga svo fljótt sem kostur er. Lögreglumaður skal ekki eiga 

önnur samskipti við uppljóstrara en þau er varða beinlínis starf hans og samræmast lögbundnu hlutverki 

lögreglu. Óheimilt er að stofna til kynferðislegs eða tillfinningalegs sambands við uppljóstrara. Almennt 

skulu tveir lögrelumenn eiga samskipti eða fundi með uppljóstrara og rita skýrslu um þau samskipti. 

13. gr. 

Eftirlit. 
Lögreglumaður sem annast upplýsingasamband skal hafa náið samráð við næsta yfirmann um alla þætti 

sem varða samskipti við uppljóstrara. Viðkomandi yfirmaður skal eiga fund með uppljóstrara, ásamt þeim 

lögreglumanni sem annast upplýsingasamband, ef þörf er á til að meta forsendur sambandsins eða af öðrum 

brýnum ástæðum. 

Lögreglustjóri skal sjá til þess að reglulegt eftirlit sé haft með upplýsingasamböndum og setur nánari 

starfsyfirmæli um ábyrgð og hlutverk yfirmanna, fyrirkomulag samskipta, skipulagningu, áhættugreiningu, 

þjálfun og leggur mat á hæfni lögreglumanns til samskipta við uppljóstrara og hæfi uppljóstrara til 

samstarfs við lögreglu. 

14. gr. 

Greiðslur til uppljóstrara og önnur úrræði. 

Lögreglumanni er óheimilt að gefa uppljóstrara fyrirheit um ívilnanir eða fríðindi ef hann ber á ákveðinn 

hátt, enda séu slík fyrirheit ólögleg eða ekki á valdi lögreglumanns að veita þau. 

Lögreglumanni er rétt að vekja athygli á því að upplýsingagjöf til lögreglu geti leitt til lækkunar við 

ákvörðun refsingar, sbr. 9. tölulið 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga, nr. 19/1940, og 2. mgr. 4. gr. 

reglugerðar um réttarstöðu handtekinna manna, yfirheyrslur hjá lögreglu o.fl., nr. 651/2009. 

Heimilt er að greiða uppljóstrara fyrir upplýsingar, sem leiða til þess að komið er í veg fyrir að alvarlegt 

brot sé framið eða að alvarleg brot upplýsist. Fjárhæð greiðslu í hverju tilviki skal ákveðin með hliðsjón af 

vægi upplýsinganna, eðli og alvarleika brots, vinnu og kostnaði uppljóstrara og áhættu sem hann tekur. 

Lögreglustjóri metur endanlega heimild lögreglu til greiðslu til uppljóstrara. 

Greiðsla skal ekki innt af hendi fyrr en ljóst er að upplýsingagjöfin hafi skilað árangri. 

Ákvörðun um greiðslu til uppljóstrara tekur lögreglustjóri og staðfestir hana með áritun á greiðslubeiðni. 

Viðkomandi lögreglumaður skal afhenda uppljóstrara greiðslu að viðstöddum yfirmanni hans. Uppljóstrari 

skal kvitta fyrir móttökunni ef þess er kostur og staðfest skal af lögreglumanni og yfirmanni að greiðsla hafi 

átt sér stað. 

IV. KAFLI 

Afhending undir eftirliti. 
15. gr. 

Skilgreining og markmið. 

Afhending undir eftirliti felst í því að fresta að leggja hald á, en hafa undir stöðugu eftirliti, 

fíkniefnasendingu eða aðra ólöglega eða grunsamlega vörusendingu á leið til landsins, um landið eða úr 

landi. 
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Markmið afhendingar undir eftirliti er að upplýsa um viðtakanda sendingar, aðferðir við flutning og 

hugsanlegt dreifikerfi og afla þannig sönnunargagna um refsiverða háttsemi. 

16. gr. 

Ákvörðun og stjórn. 
Ríkislögreglustjóri tekur ákvörðun um afhendingu undir eftirliti og mælir fyrir um stjórn aðgerða. Hann 

getur jafnframt óskað eftir samvinnu við löggæsluyfirvöld annarra ríkja. 

Áður en ríkislögreglustjóri ákveður að afhending undir eftirliti fari fram hér á landi eða leitar samvinnu um 

það við löggæsluyfirvöld annarra ríkja ber honum að tilkynna það ríkissaksóknara og tollstjóra. 

17. gr. 

Skilyrði. 

Heimilt er að afhending undir eftirliti fari fram eftir beiðni frá erlendu ríki að eftirtöldum skilyrðum 

uppfylltum: 

1. Tæknibúnaður og mannafli er til staðar sem tryggir órofa eftirlit með sendingunni á meðan aðgerðin 

stendur yfir. 

2. Athugað hefur verið hvort unnt er að skipta um innihald sendingarinnar, t.d. fíkniefni, að öllu leyti eða að 

hluta. 

 

Þegar um ræðir sendingu undir eftirliti sem flutt er milli landa með viðkomu á Íslandi (e. transit) eru að 

auki sett þau skilyrði að lokaáfangastaður sé þekktur, viðkomandi erlend yfirvöld tryggi órofa eftirlit með 

sendingunni, að hald verði lagt á hana og að þeir sem hlut eiga að máli verði sóttir til saka. 

18. gr. 

Beiðni um aðgerð. 

Beiðni erlendra yfirvalda um aðstoð vegna afhendingar undir eftirliti skal send ríkislögreglustjóra þar sem 

fram komi eftirfarandi atriði: 

1. Hvaða yfirvald óskar aðgerðarinnar og staðfesting þess að það sé bært til að setja fram slíka beiðni. 

2. Rökstuðningur fyrir nauðsyn þess að aðgerðin fari fram. 

3. Frá hvaða löggæslustofnun í viðkomandi ríki upplýsingar um sendinguna hafa borist. 

4. Nákvæmar upplýsingar liggi fyrir eftir því sem við verður komið um: 

a. innihald og umfang sendingar, 

b. flutningsleið, flutningsaðferð og tímasetningar, 

c. persónuupplýsingar um grunaða og tengsl við aðra brotamenn, 

d. önnur atvik sem kunna að skipta máli fyrir aðgerðina. 

5. Hvaða aðstoðar er óskað. 

6. Hvaða löggæslustofnanir viðkomandi ríkis taka þátt í aðgerðinni, nöfn og stöður stjórnenda og hvernig 

tryggt verði að ávallt sé hægt að ná sambandi við þá meðan á aðgerð stendur. 

7. Hvernig eftirliti verði hagað. 

8. Hvort önnur ríki sem sendingin fer um hafa samþykkt aðgerðina. 

 

Heimilt er að setja beiðni fram í símtali, þoli aðgerðin ekki bið, enda sé tryggt að skrifleg beiðni verði send 

tafarlaust í kjölfarið sem uppfylli skilyrði 1. mgr. 

Ríkislögreglustjóri metur hvort beiðni fullnægi skilyrðum 1. og 2. mgr. 

19. gr. 

Störf löggæslumanna utan heimaríkis. 

Ríkislögreglustjóri getur heimilað löggæslumönnum annarra ríkja að fylgjast með afhendingu undir eftirliti 

á íslensku yfirráðsvæði, enda hafi þeir tilskilin leyfi yfirvalda í heimaríki sínu. Þeir fara þó ekki með 

lögregluvald. 

Ríkislögreglustjóri getur heimilað íslenskum lögreglumönnum að fylgjast með afhendingu undir eftirliti 

utan íslensks yfirráðasvæðis og að vinna undir stjórn erlendra löggæsluyfirvalda meðan á aðgerðinni 

stendur. 
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20. gr. 

Stöðvun aðgerðar. 

Stöðva ber afhendingu undir eftirliti tafarlaust, leggja hald á sendingu og handtaka grunaða í eftirfarandi 

tilvikum: 

1. Þeir sem grunur beinist að hafa komist að því að sendingin er undir eftirliti. 

2. Hætta steðjar að lögreglumönnun, tollvörðum, áhöfnum skipa og loftfara Landhelgisgæslu Íslands eða 

öðrum sem taka þátt í aðgerðinni. 

3. Hætta er á að eftirlit með sendingu rofni þannig að hún verði ekki haldlögð. 

 

21. gr. 

Skráning aðgerðar. 

Allt ferli aðgerðar skal skráð þar sem lýst er upphafi hennar og lyktum, hvaða yfirvöld tóku þátt í henni og 

önnur atriði sem máli skipta. 

Að lokinni aðgerð skal ríkislögreglustjóri gera skýrslu þar sem m.a. kemur fram hver var árangur 

aðgerðarinnar, upplýsingar um grunaða og handtekna og haldlagðan varning. Skýrsluna skal afhenda 

ríkissaksóknara. 

22. gr. 

Aðgerð fer fram innanlands. 

Ríkislögreglustjóri getur, að fengnu samþykki ríkissaksóknara, mælt fyrir um eftirlit með sendingu á milli 

tveggja eða fleiri umdæma lögreglustjóra innanlands. Ákvæði þessara reglna skulu þá gilda eftir því sem 

við á. 

V. KAFLI 

Skygging. 
23. gr. 

Skilgreining og markmið. 
Skygging er rannsóknarúrræði sem felst í því að hafa stöðugt eftirlit með mannaferðum um húsnæði eða á 

öðru afmörkuðu svæði eða á almannafæri með því að fylgjast með ferðum þess sem grunaður er um brot. 

Markmið skyggingar er að upplýsa um hver sé grunaður um að hafa framið refsivert brot, afla upplýsinga 

um ferðir og samskipti og afla þannig sönnunargagna um refsiverða háttsemi. 

24. gr. 

Framkvæmd. 

Skygging skal að jafnaði vera varðstaða lögreglumanns um húsnæði eða annað afmarkað svæði eða eftirlit 

með ferðum þess sem er grunaður um brot, þar með talin eftirför með bifreið eða öðru farartæki. 

Umferðarreglur samkvæmt reglum um neyðarakstur gilda eftir því sem við á. 

Upptaka mynda og hljóðs á öðrum stöðum en þeim sem greindir eru í 2. mgr. 82. gr. laga um meðferð 

sakamála, nr. 88/2008, er óheimil nema samkvæmt dómsúrskurði. Hið sama á við sé notuð önnur sérstök 

tækni til að fylgjast með mannaferðum á stöðum sem ekki falla undir 2. mgr. 82. gr. laganna. 

25. gr. 

Flugumenn. 

Flugumaður er lögreglumaður eða annar starfsmaður lögreglu sem fer með lögregluvald, íslenskur eða 

erlendur, og tekur stöðu innan hóps manna sem grunaðir eru um að standa fyrir alvarlegri brotastarfsemi og 

veitir lögreglu upplýsingar um þá starfsemi og þá menn sem henni tengjast. Reglur um uppljóstrara skulu 

gilda um flugumenn eftir því sem við á. Ákvörðun um beitingu þessarar rannsóknaraðferðar er háð 

samþykki ríkissaksóknara. 
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VI. KAFLI 

Aðrar rannsóknaraðferðir. 
26. gr. 

Dulargervi. 
Lögreglu er heimilt, að fengnu samþykki fyrirsvarsmanns fyrirtækis eða stofnunar, að nota sem dulargervi 

vinnufatnað, farartæki eða aðra auðkennda muni fyrirtækis eða stofnunar í þágu rannsóknar sakamáls. 

Lögreglu er með sömu skilyrðum heimilt að láta lögreglumann í dulargervi taka varðstöðu innan 

umráðasvæðis fyrirtækis eða stofnunar, þar með talið að taka þátt í starfsemi fyrirtækis eða stofnunar eins 

og um starfsmann væri að ræða, án vitneskju annarra starfsmanna eða þess sem rannsókn beinist að. 

27. gr. 

Vefsíður. 

Lögreglu er heimilt að fylgjast með og skrá upplýsingar um það sem birtist á vefsíðum sem opnar eru 

almenningi að öllu leyti eða hluta, þar með talið vefsíður fyrir samskipti og tengslanet. Í því skyni er 

lögreglu heimilt að stofna til notandaheitis og tölvupóstfangs, án þess að auðkenni lögreglu komi fram, og 

senda og taka við skilaboðum með tölvupósti eða öðrum sambærilegum hætti. 

VII. KAFLI 

28. gr. 

Gildistaka. 

Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt heimild í 89. gr. laga um meðferð sakamála, nr. 88/2008, öðlast 

þegar gildi. 

Innanríkisráðuneytinu, 20. maí 2011. 

Ögmundur Jónasson. 
Bryndís Helgadóttir. 
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