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1 Inngangur 

Bannreglur og viðurlög er eitt af því sem skipar stóran sess í samfélagi okkar. Íslenska 

umferðarlöggjöfin er þar engin undantekning, en umferðarlög nr. 50/1987 (hér eftir UFL) hafa 

að geyma fjöldamargar bannreglur sem að baki liggja viðurlög sé brotið gegn þeim. 

Í ritgerð þessari verður fjallað um 107. gr. a. UFL (hér eftir upptökuákvæði UFL eða 

upptökuákvæðið) en það ákvæði kemur til greina sé brotið stórfellt eða ítrekað gegn öðrum 

ákvæðum UFL. Ákvæðið kveður annars vegar á um heimild til að gera ökutæki upptækt til 

ríkissjóðs sé um að ræða stórfelld eða ítrekuð brot gegn ákvæðum UFL og hins vegar um 

skyldu til að gera ökutæki upptækt til ríkissjóðs sé um að ræða ítrekaðan ölvunar- eða 

fíkniefnaakstur.  

Höfundur þessarar ritgerðar er starfandi lögreglumaður og hefur starfað við það frá árinu 

2007. Hef ég í störfum mínum orðið var við þekkingarleysi íslensku lögreglunnar á beitingu 

ákvæðisins og er viðhorf margra lögreglumanna að ítarleg skilyrði fyrir upptöku leiði til þess 

að ákvæðinu er sjaldan beitt. Til viðmiðunar má nefna að ákvæðið hefur verið í gildi í rúm sjö 

ár, eða frá 27. apríl 2007 með gildistöku breytingarlaga nr. 69/2007. Frá gildistöku ákvæðisins 

hefur lögreglan átta sinnum krafist upptöku ökutækis á grundvelli þess og í fjórum tilvikum 

hefur verið fallist á hana. 

   Í ritgerðinni verður leitast við að svara því hvers vegna ákvæðinu hafi verið beitt svo 

sjaldan sem raun ber vitni. Ég mun í þeirri rannsóknarvinnu minni m. a. notast við reynslu 

mína af lögreglustörfum og fjalla um ákveðin mál sem ég hef sjálfur haft til rannsóknar, en 

vegna þagnarskyldu þá verður sú umfjöllun almenn og ekki studd frekari heimildum en vitnað 

í eigin reynslu eða eftir atvikum í málaskrá lögreglu. Þá verður í umfjöllun minni um einstök 

mál sem ég hef haft til rannsóknar ekki vitnað í upplýsingar sem kunna að brjóta gegn 

þagnarskyldu, s. s. nöfn málsaðila, tegundir eða skráningarnúmer ökutækja o þ. h. Í 

ritgerðinni verður reynt að varpa ljósi á hver vilji löggjafans hafi verið með setningu 

ákvæðisins og hvort sá vilji hafi náð fram að ganga og ef ekki þá hver kunni að vera skýringin 

á því. Fyrst verður almenn umfjöllun um vilja löggjafans sem lögskýringarsjónarmið sem 

lýkur með stuttri ályktun. Þvínæst verður fjallað um upptökuákvæðið og hvernig því hefur 

verið beitt í framkvæmd. Í lokakafla ritgerðarinnar verða dregnar saman niðurstöður.  
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2 Almennt um vilja löggjafans sem lögskýringarsjónarmið 

2.1 Hefur löggjafinn vilja? 

Í almennu máli dylst fæstum það hvað felst í hugtakinu vilji. Almennt myndi vilji vera 

hvatinn eða einhvers konar ásetningur sem býr að baki ákvörðunum eða gjörðum manna. Í 

Orðabók Máls og menningar er vilji einfaldlega skilgreindur sem eiginleikinn að vilja eða það 

sem einhver vill.
1
 Það getur þó reynst erfitt að setja fram fullyrðingu um hver viljinn er sem 

býr að baki ákveðnum gjörðum. Vandamálið kann aðallega að felast í því annars vegar að 

meta verður huglæga afstöðu þess sem ákvörðun tekur á þeim tímapunkti þegar hún er tekin 

og hins vegar að ákvarða verður hvaða atriði það eru sem nýtast við þetta mat. Þá kunna 

persónulegar skoðanir þess sem metur vilja að hafa áhrif á matið og ekki ólíklegt að slíkt mat 

sé skoðun greinandans í stað þess að endurspegla raunverulegan vilja gerandans.  

   Að baki löggjöf býr ákveðinn hvati eða vilji til að setja lög. Það má segja að lagasetning 

sé ákveðin viljayfirlýsing löggjafans. Þennan vilja löggjafans má finna með ýmsu móti, t. d. 

væri eðlilegt að líta á texta lagaákvæðis og draga ályktanir af honum hver vilji löggjafans er 

með lagaákvæðinu. Heppilegt væri að finna vilja löggjafans með þeim hætti og væri sú aðferð 

í samræmi við réttarríkishugmyndina um að borgaranum á að vera ljóst með lestri á birtum 

lagatexta hver merking hans er. Fræðimaðurinn Skúli Magnússon telur að þegar notast er við 

vilja löggjafans til lögskýringar þá verði að gera þann fyrirvara að viljinn sé settur fram með 

þeim hætti að þeir sem lesi lagatextann og eigi að fara eftir honum geti áttað sig á því hver 

vilji löggjafans er, eða eins og hann kemst svo vel að orði: „Fólk getur kynnt sér lagatextann 

en ekki hugsanir!“
2
  

Við skýringu lagatexta er verið að reyna að slá föstu hver er lögfræðileg merking textans 

og við þá skýringu á að leggja til grundvallar almenna málvenju eða venjubundinn skilning í 

mæltu máli, þ. e. skýringu sem er í samræmi við orðanna hljóðan.
3
 Það verður því að telja 

heppilegt að vilja löggjafans sé hægt að finna í lagatextanum sjálfum. Því er hins vegar svo 

farið að lagatexti er ekki alltaf nægilega skýr og merking hans kann að vera umdeilanleg. Við 

skýringu óskýrs lagatexta getur þurft að líta til ýmissa lögskýringargagna, s. s. greinargerða 

með lagafrumvörpum, meðferð frumvarpa á Alþingi, nefndarálita, forsögu lagaákvæðis o. s. 

frv. Það verður að hafa í huga að athugasemdir í greinargerðum og önnur undirbúningsgögn 

eru lagatexta til fyllingar þegar hann er óskýr og að vilji löggjafans hafi ekki einungis staðið 

                                                 
1
 Árni Böðvarsson: Íslensk orðabók fyrir skóla og skrifstofur, bls. 1155-56.  

2
 Skúli Magnússon: „Er draugur í dómsalnum“, bls. 742.  

3
 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 84. 
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til þess að samþykkja lagatextann heldur jafnframt undirbúningsgögn hans honum til 

skýringar og að þessum undirbúningsgögnum er ekki ætlað að ganga lagatextanum framar.
4
 

   Algengt er að fella vilja löggjafans annars vegar undir svokallaðar hugrænar 

lögskýringarkenningar, en þær ganga út á að kanna hug löggjafans og að lögskýring eigi að 

samræmast vilja löggjafans og tilgangi. Hins vegar er um að ræða hlutrænar 

lögskýringarkenningar en þær ganga ekki út að finna vilja löggjafans heldur skýra lög út frá 

því hvernig þau birtast, þ. e. að annars vegar á að skýra lagaákvæði í samræmi við orðanna 

hljóðan þess og hins vegar getur þurft að skýra það svo að það feli í sér eðlilega, sanngjarna 

og farsæla reglu út frá almennum mælikvörðum.
5
 Þessar lögskýringarleiðir kunna hins vegar 

að fara saman og auðvelt er að ímynda sér þær aðstæður að þar sem beitt er textaskýringu, þ. 

e. hlutrænni lögskýringarleið, þá blasi við vilji löggjafans og þær hugmyndir sem löggjafinn 

hafði um löggjöfina.  

   Eins og hefur áður komið fram þá er að baki löggjöf yfirleitt til lögskýringargögn. Það 

má velta því upp hvort vilji löggjafans einn og sér myndi teljast nægilegur til lögskýringar. 

Vissulega má færa fyrir því rök þar sem vilji löggjafans getur nýst við lögskýringu og svarað 

ákveðnum spurningum sem ekki fást svör við nema vilji löggjafans sé fundinn. Hins vegar þá 

er yfirleitt ekki hægt að slá vilja löggjafans föstum fyrr en búið er að skoða lagatextann sjálfan 

og eftir atvikum lögskýringargögn að baki lagatextanum. Það má því segja að vilji löggafans 

einn og sér nýtist lítið við lögskýringu ef ekki væru önnur lögskýringargögn fyrir hendi. 

Lögskýring sem byggist á vilja löggjafans sækir sér með öðrum orðum efnivið í lagatextann 

og lögskýringargögn og er þar af leiðandi hin svokallaða hugræna lögskýring ekki bara í nánu 

samhengi við hlutræna lögskýringu heldur líka að töluverðu leiti háð henni.  

Í Hérd. Reykn. 15. nóvember 2013 (S-800/2013) var deilt um hvort ákærði hefði verið 

óhæfur til aksturs bifreiðar, en í þvagsýni hans mældist amfetamín og 

tetrahýdrókannabínólsýra. Vörn ákærða byggðist á því að ákvæði umferðarlaga sem kvæði á 

um að ólöglegt væri að aka undir áhrifum ávana- og fíkniefna væri ólög og að vilji væri innan 

stjórnkerfisins til að fella það ákvæði úr gildi ásamt því að ósanngjarnt væri að sakfella menn 

fyrir brot á þessu ákvæði finnist ávana- og fíkniefni einungis í þvagi. Dómurinn féllst ekki á 

þessi rök ákærða og fjallaði m. a. um forsögu framangreinds lagaákvæðis og greinargerð með 

lagafrumvarpi því er varð að breytingarlögum sem bættu umræddri grein við UFL. Dómurinn 

lýkur þeirri umfjöllun með orðunum:  

 

                                                 
4
 Skúli Magnússon: „Túlkun laga og vilji löggjafans“, bls. 374-378. 

5
 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 38-39. 
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Af öllu ofansögðu er ljóst að vilji löggjafans er sá að refsa mönnum reyni þeir að stjórna 

ökutæki eftir að hafa neytt ávana- og fíkniefna, þrátt fyrir að efnin eða niðurbrotsefni 

þeirra finnist eingöngu í þvagi.  

 

Niðurstaða dómsins grundvallast á skýru ákvæði UFL ásamt samhljóða skýringu annarra 

lögskýringargagna. Dómarinn endar á því að slá fram þeirri fullyrðingu að lögskýringin sé í 

samræmi við vilja löggjafans. Í þessu máli er ákærði ekki sakfelldur á grundvelli lögskýringar 

sem byggist eingöngu á vilja löggjafans heldur tekur dómarinn fram að lögskýringin og 

niðurstaðan hafi verið í samræmi við vilja löggjafans. Það má hins vegar velta því upp hvort 

ákærði hefði verið sakfelldur ef í ljós væri leitt að vilji löggjafans hefði verið annar en kæmi 

fram í skýrum lagatexta og jafnvel í öðrum lögskýringargögnum, þær aðstæður eru hins vegar 

ólíklegar þar sem vilji löggjafans finnst út frá þeim gögnum, það væri þá helst ef 

lögskýringargögnum bæri ekki saman og kynni þá að skapast álitaefni um rétthæð 

lögskýringargagna. Framangreindar aðstæður eru hins vegar ekki hægt að útiloka þrátt fyrir 

að vera ólíklegar enda getur löggjafanum orðið á mistök við framsetningu lagatexta með þeim 

hætti að hann endurspegli annað en hugur löggjafans stóð til.  

Samkvæmt ofangreindu virðist vafalaust að vilji löggjafans sé til og hann megi nota til 

lögskýringar. Það er hins vegar óhætt að fullyrða að við notkun vilja löggjafans sem 

lögskýringarsjónarmiðs verði að stíga varlega til jarðar og hafa hugfast að löggjafarviljinn 

endurspeglast í lagatexta og undirbúningsgögnum. Því má ekki gleyma að vilji löggjafans 

stendur ekki einungis að baki lagatexta heldur líka undirbúningsgögnum, má því líta svo á að 

löggjafarviljinn standi til þess að lög séu skýrð í samræmi við athugasemdir greinargerða sem 

fylgja lagafrumvörpum.
6
  

 

2.2 Vilji löggjafans þegar um íþyngjandi lagaákvæði er að ræða 

Hugmyndin um réttarríkið gerir þær kröfur, eins og áður hefur komið fram, að lög séu birt og 

skýr. Borgarinn á að hafa möguleika á því að kynna sér efni lagareglna og það með lestri 

þeirra án frekari vandkvæða. Sé lagaregla svo óskýr að borgaranum sé með öllu eða að 

einhverju leyti óljóst hver merking hennar er þá er réttaröryggi hans ógnað. Almennt verður 

að telja að ekki sé hægt að krefjast þess að borgarinn kynni sér undirbúningsgögn lagaákvæðis 

til að átta sig á merkingu þess, enda eru slíkar lögskýringar oft einungis á færi löglærðra 

manna. Í ljósi þess að ritgerð þessi fjallar um eignaupptöku á grundvelli 107. gr. a. UFL, sem 

er verulega íþyngjandi úrræði, er vel við hæfi að gera sérstaklega grein fyrir vægi vilja 

löggjafans sem lögskýringarsjónarmiðs þegar um er að ræða íþyngjandi lagareglur.  

                                                 
6
 Skúli Magnússon: „Er draugur í dómsalnum“, bls. 744.  
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Það er meginregla íslensks réttar að íþyngjandi aðgerðir gegn borgurunum verða að 

byggja á skýrum lagafyrirmælum. Sjá má stoðir þess m. a. í ákvæði 72. gr. stjórnarskrárinnar 

nr. 33/1944 sem kveður á um lagafyrirmæli ef skerða á friðhelgi eignaréttarins, 69. gr. sem 

kveður á um að engum verði gert að sæta refsingu nema vegna refsiverðrar háttsemi 

samkvæmt lögum og 40. og 77. gr. sem kveða á um að skattamálum skuli skipað með lögum 

og engan skatt megi á leggja eða af taka nema með lögum.  

Í Hrd. 2004, bls. 4816 (465/2004) var deilt um álagningu erfðafjárskatts. Málsatvik voru 

þau að sýslumaðurinn í Reykjavík lagði erfðafjárskatt á arf frá manni sem lést 29. desember 

2003 og var erfðafjárskýrslu skilað inn 13. apríl 2004. Var ekki umdeilt í málinu að miða 

skyldi skattskyldu við 13. apríl 2004. Fyrir lá að ný lög um erfðafjárskatt nr. 14/2004 tóku 

gildi 1. apríl 2004 og í 21. gr. laganna var tekið fram að þau giltu um búskipti þar sem andlát 

á sér stað eftir gildistöku laganna. Í sömu grein var tekið fram að eldri lög um erfðafjárskatt 

nr. 83/1984 væru fallin úr gildi sama dag, þ. e. 1. apríl 2004. Samkvæmt skýru orðalagi 21. gr. 

nýrri erfðafjárskattslaganna giltu þau ekki um arfinn í þessu máli og ekki heldur eldri lögin. 

Vegna þess var niðurstaða héraðsdóms sú að ógilda skattlagningu sýslumannsins í Reykjavík. 

Héraðsdómur tók fram að við lagatúlkun sem þessa verði að hafa í huga að álagning skattsins 

er íþyngjandi fyrir þann sem skattheimtan beinist að og verði því að styðjast við skýr 

lagafyrirmæli auk þess sem skattalög megi ekki vera afturvirk. Héraðsdómur taldi að ljóst 

væri að löggjafanum hafi orðið á mistök með lagaskilareglunni í 21. gr. nýrri 

erfðafjárskattslaganna og segir svo í niðurstöðu dómsins:  

 

Af greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 14/2004 og því sem fram hefur 

komið í máli þessu verður ekki betur séð en löggjafanum hafi orðið á mistök við setningu 

lagaskilaákvæða í lögum nr. 14/2004.“ Þá segir ennfremur: „Af greinargerðinni verður 

heldur ekki ráðið að það hafi verið vilji löggjafans að fella niður erfðafjárskatt af 

erfingjum í dánarbúum þar sem andlát hafði átt sér stað fyrir gildistöku laganna. Þessi 

ætlaði tilgangur löggjafans getur þó ekki ráðið úrslitum í málinu þar sem leggja verður til 

grundvallar að þegar ætlaður löggjafarvilji stangast á við skýran lagatexta hljóti texti 

laganna að ráða enda hann það eina sem borgararnir eru bundnir af. Er það í samræmi við 

þá grundvallarreglu í lýðræðisríki að lög skuli birta og að óbirtum lögum verði almennt 

ekki beitt. 

 

 Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms og segir m. a. svo í niðurstöðu hans:  

 

Samkvæmt beinum orðum þessa ákvæðis var ekki lengur í gildi nein löggjöf um 

erfðafjárskatt vegna töku arfs eftir þá, sem látnir voru fyrir 1. apríl 2004. Getur í þessum 

efnum engu breytt hvort ætlun löggjafans kunni að hafa verið önnur en þessi, enda er í 40. 

gr. stjórnarskrárinnar kveðið á um að engan skatt megi leggja á nema með lögum. 
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Niðurstaðan í þessu máli er í samræmi við þau sjónarmið sem hafa verið rakin framar í 

kaflanum og í kafla 2.1. Ljóst er að vilji löggjafans einn og sér getur ekki verið grundvöllur 

íþyngjandi ákvarðana sem krefjast lagafyrirmæla og þaðan af síður breytt skýrum texta 

lagaákvæðis í andstæðu sína þrátt fyrir að augljóst sé að löggjafinn hafi gert mistök og ætlað 

sér annað en ritað var í lagatextann.  

Ákvæði 69. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944 kveður á um að engum skuli gerð refsing 

nema vegna háttsemi sem var refsiverð skv. lögum á þeim tíma sem hún átti sér stað. Í 

samræmi við túlkunarreglu refsiréttar þá þurfa refsiheimildir að vera lögbundnar, þ. e. 

löggjafinn kveður á um þá háttsemi sem skal varða refsingu, refsiákvæði þurfa að vera 

nægilega skýr og glögg svo byggja megi á þeim og leiki vafi á um hvort háttsemi teljist 

refsiverð eða heimfærð undir refsiákvæði skal sá vafi túlkaður sakborningi í hag. Þessi regla 

leiðir af 69. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944. Leiki vafi á merkingu refsiákvæðis leiðir það af 

túlkunarreglunni að beita skuli þrengjandi skýringu.
7
 Ekki er tóm til að kafa dýpra í 

túlkunarreglu refsiréttar í ritgerð þessari en þessi stutta kynning á henni nægir til glöggvunar 

og staðfestingar á því að þegar um íþyngjandi lagaákvæði er að ræða þá er ekki nægilegt eitt 

og sér til beitingar þess lögskýring sem byggir eingöngu á vilja löggjafans, heldur þarf að 

koma til skýr lagafyrirmæli.  

Ekki verður frekari almenn umfjöllun um vilja löggjafans sem lögskýringarsjónarmið í 

þessari ritgerð enda miðað við framangreinda umfjöllun er óhætt að slá því föstu að vilji 

löggjafans nægir ekki einn og sér til að beita lagaákvæði, og sérstaklega ekki þegar um 

íþyngjandi ákvæði er að ræða. Vilji löggjafans getur hins vegar verið gagnlegur við 

lögskýringu og verður að telja að vægi vilja löggjafans sem lögskýringarsjónarmið vegi mest 

þegar hann má finna í skýrum lagatexta, en þá myndi vilji löggjafans vera til stuðnings 

almennri textaskýringu.  

 

3 Upptökuákvæði UFL 

3.1 Forsaga 107. gr. a. UFL 

Eins og fyrr hefur komið fram þá er upptökuákvæði UFL í 107. gr. a. laganna og tók gildi 27. 

apríl 2007 með breytingarlögum nr. 69/2007. Ákvæðið er í fjórum málsgreinum og er 

svohljóðandi: 

 

Þegar um stórfelldan eða ítrekaðan ölvunarakstur er að ræða, sem ekki fellur undir 2. mgr. 

þessarar greinar, stórfelldan eða ítrekaðan akstur manns sem sviptur hefur verið ökurétti 
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eða manns sem ekki hefur öðlast ökuréttindi, stórfelldan eða ítrekaðan hraðakstur eða 

akstur sem telst sérlega vítaverður að öðru leyti má gera upptækt vélknúið ökutæki sem 

ökuskírteini þarf til að stjórna og notað er við brotið nema það sé eign manns sem ekkert 

er við brotið riðinn. Við sömu aðstæður og með sömu skilyrðum má gera upptækt 

vélknúið ökutæki sem ökuskírteini þarf til að stjórna og er eign þess sem hefur framið 

brotið, enda þótt ökutækið hafi ekki verið notað þegar brotið var framið. 

 

Gera skal ökutæki upptækt þegar eigandi þess hefur verið dæmdur sekur eða gengist 

undir refsingu vegna aksturs undir áhrifum fíkniefna eða undir áhrifum áfengis sem hefur 

í för með sér sviptingu ökuréttar og vínandamagn í blóði er 1,20‰ eða meira eða 

vínandamagn í lítra lofts sem hann andar frá sér nemur 0,60 milligrömmum eða meira, og 

viðkomandi hefur tvisvar síðustu þrjú árin fyrir brotið verið dæmdur sekur eða gengist 

undir refsingu fyrir akstur undir áhrifum fíkniefna eða áfengis þar sem vínandamagn í 

blóði hefur mælst 1,20‰ eða meira eða vínandamagn í lítra lofts sem hann andar frá sér 

hefur numið 0,60 milligrömmum eða meira og sem hefur haft í för með sér sviptingu 

ökuréttar. Gera skal ökutæki upptækt enda þótt það hafi ekki verið notað þegar brotið var 

framið. 

 

Víkja má frá ákvæði 2. mgr. í undantekningartilvikum þegar sérstakar ástæður mæla með 

því. 

 

Ökutæki sem gert er upptækt skal vera eign ríkissjóðs. Hafi einhver beðið tjón við brotið 

skal hann þó eiga forgang til andvirðisins ef bætur fást ekki á annan hátt. 

 

Í ritgerð þessari verður nær eingöngu fjallað um tvær fyrri málsgreinar ákvæðisins, þær 

skýrðar og reynt að finna hver vilji löggjafans var með setningu þeirra og hvort sá vilji hafi 

náð fram að ganga í framkvæmd og ef ekki þá reynt að varpa ljósi á hvers vegna það hefur 

ekki gengið eftir. Í stjórnarfrumvarpi þáverandi samgönguráðherra að breytingarlögum nr. 

69/2007 var ákvæðið upphaflega svohljóðandi: 

 

Þegar um er að ræða gróf eða endurtekin brot á umferðarlögum má gera upptækt vélknúið 

ökutæki, sem ökuskírteini þarf til að stjórna og notað var við brot, ef það er talið 

nauðsynlegt til þess að fyrirbyggja frekari brot á umferðarlögum eða öðrum lögum. Með 

sama skilyrði má gera upptækt vélknúið ökutæki, sem ökuskírteini þarf til að stjórna og er 

eign þess sem hefur framið brot, enda þótt ökutækið hafi ekki verið notað þegar brotið var 

framið. 

 

Gera skal ökutæki upptækt þegar eigandi þess er fundinn sekur um akstur undir áhrifum 

áfengis og áfengismagn í blóði er meira en 1,20‰, sem hefur í för með sér sviptingu 

ökuréttar, og viðkomandi hefur tvisvar síðustu þrjú árin fyrir brotið gerst sekur um akstur 

undir áhrifum áfengis þar sem áfengismagn í blóði hefur mælst meira en 1,20‰ og þess 

vegna verið sviptur ökurétti. Gera skal ökutæki upptækt enda þótt það hafi ekki verið 

notað þegar brotið var framið. 

 

Víkja má frá ákvæði 2. mgr. í undantekningartilvikum þegar sérstakar ástæður mæla með 

því. 

 

Að öðru leyti gilda ákvæði hegningarlaga um upptöku eigna.
8
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Ákvæðið eins og það birtist í stjórnarfrumvarpinu er mótað af efni þáverandi 133. gr. a. 

dönsku umferðarlaganna nr. 278 frá 8. maí 1991 en upptökuákvæði þeirra laga var breytt árið 

2005 og var svohljóðandi eftir þá breytingu:  

 

Ved grove eller gentagne overtrædelser af færdselsloven kan der ske konfiskation af det 

ved overtrædelsen anvendte motordrevne køretøj, hvortil der kræves kørekort, hvis det 

må anses for påkrævet for at forebygge yderligere overtrædelser af færdselsloven. Under 

tilsvarende betingelser kan der ske konfiskation af et motordrevet køretøj, hvortil der 

kræves kørekort, der ejes af den person, der har foretaget overtrædelsen, selv om 

køretøjet ikke er anvendt ved overtrædelsen.  

 

Konfiskation skal ske, hvis ejeren af køretøjet har gjort sig skyldig i spirituskørsel med en 

promille over 1,20, der medfører ubetinget frakendelse af førerretten, og den pågældende 

to gange tidligere inden for de seneste 3 år, før det nye forhold er begået, har gjort sig 

skyldig i spirituskørsel með en promille over1,20, der har medført ubetinget frakendelse 

af førerretten. Konfiskation skal ske, selv om køretøjet ikke er anvendt ved den aktuelle 

overtrædelse.  

 

Bestemmelsen i stk. 2 kan fraviges, når særlige grunde undtagelsesvis taler herfor.  

 

I øvrigt gælder straffelovens regler om konfiskation. 

 

Þegar danska upptökuákvæðið er borið saman við tillöguna í stjórnarfrumvarpinu sést að 

þar er um að ræða nánast beina þýðingu yfir á íslensku. Í greinargerð með frumvarpinu kemur 

fram að tillagan um upptöku sé byggð á því að gagnvart tilteknum hópi ökumanna dugi ekki 

hin hefðbundnu úrræði, þ. e. refsing og svipting ökuréttar, heldur þurfi meira að koma til og 

þá sérstaklega með tilliti til þess að koma í veg fyrir ítrekuð brot. Þá kemur fram í 

greinargerðinni að frumvarpið geri ráð fyrir að annars vegar verði um heimild til upptöku að 

ræða þegar um er að ræða gróf eða ítrekuð brot á UFL og hins vegar skyldu til upptöku vegna 

tiltekinna ítrekaðra ölvunarakstursbrota. Gert er ráð fyrir að upptöku megi beita vegna hvers 

kyns brota á UFL séu þau gróf eða ítrekuð, þó sé sérstaklega horft til ölvunaraksturs, ítrekaðs 

sviptingaraksturs eða ítrekaðan akstur þess sem ekki hefur öðlast ökuréttindi og mjög 

vítaverðs aksturs. Í lok umfjöllunar ákvæðisins í greinargerðinni kemur fram að heimild til 

upptöku sé til þess fallin að hafa fyrirbyggjandi áhrif með þeim hætti að komið er í veg fyrir 

möguleikann á því að upptökuandlagið verði notað við frekari brot, en ákvæðið hafi ekki 

eingöngu í för með sér fyrirbyggjandi áhrif vegna fjárhagslegra sjónarmiða.
9
  

Í framsöguræðu þáverandi samgönguráðherra með stjórnarfrumvarpinu kom fram að 

tilgangur ákvæðisins væri að koma í veg fyrir frekari brot á umferðarlögum sem stofna lífi og 
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heilsu vegfarenda í hættu, ekki séu miklar líkur á að oft reyni á það en engu að síður sé 

nauðsynlegt að hægt sé að grípa til sérstakra aðgerða gagnvart síbrotamönnum í umferðinni 

og því æskilegt að umferðarlöggjöfin geri ráð fyrir slíkum möguleika.
10

 

Tillagan að upptökuákvæðinu tók nokkrum breytingum við meðferð málsins á Alþingi. Í 

nefndaráliti samgöngunefndar voru lagðar til breytingar á ákvæðinu sem grundvölluðust að 

mestu á athugasemdum frá refsiréttarnefnd, en þær athugasemdir voru í grófum dráttum að 

skýrar þyrfti að kveða á um það til hvaða tilvika upptökuákvæðið taki og að ákvæðið skuli 

ekki ná til ökutækja þess sem ekki er við brotið riðinn, að öðrum kosti gæti ákvæðið gengið of 

nærri stjórnarskrárvörðum eignarrétti eiganda ökutækis, sbr. 72. gr. stórnarskrárinnar nr. 

33/1944 og 1. gr. 1. samningsviðauka við mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 

62/1944.
11

 

Í athugasemdum refsiréttarnefndarinnar kemur fram að ígrundað mat á því hvaða leið 

skuli fara hér á landi þurfi að liggja fyrir hvað svo sem fyrirmyndinni í danska ákvæðinu líði 

og lagði til breytingu á þann veg að ekki væri heimilt að gera ökutæki upptækt nema eigandi 

þess væri við brotið riðinn.
12

 Athygli vekur að danski löggjafinn sá ekki ástæðu til að setja 

fram þetta skilyrði, en 1. mgr. upptökuákvæðisins í dönsku umferðarlögunum hafði verið 

óbreytt hvað þetta atriði varðar frá árinu 1991. Fram kemur í athugasemdum refsiréttarnefndar 

að upptökuákvæði dönsku umferðarlaganna hafi verið rýmkað með breytingarlögum nr. 363 

frá 24. maí 2005 og leitast hafi verið við að auka beitingu úrræðisins með þeirri breytingu.
13

 

Með hliðsjón af því verður að telja það einkennilegt af refsiréttarnefnd að taka ekki mið af 

reynslu danskrar umferðarlöggjafar af beitingu upptökuákvæðisins frá árinu 1991, reynslu 

sem leiddi til þess að danski löggjafinn taldi ástæðu til að rýmka gildissvið ákvæðisins árið 

2005. Þvert á móti taldi refsiréttarnefndin rétt að þrengja gildissvið ákvæðisins við lögfestingu 

þess hér á landi hvað sem liði fyrirmyndinni í danska upptökuákvæðinu.  

Refsiréttarnefndin gerði einnig athugasemdir við að heimildarákvæði 1. mgr. 

upptökuákvæðisins yrði nánar afmarkað með tilliti til réttaröryggis og fyrirsjáanleika. Eins og 

1. mgr. upptökuákvæðisins birtist í stjórnarfrumvarpinu þá var hún nokkuð matskennd og með 

tilliti til þess og að um verulega íþyngjandi úrræði er að ræða þá verður að telja rétt að nánar 

sé skýrt við hvaða aðstæður ökutæki verði gert upptækt, þó verður að líta til þess að í danskri 

umferðarlöggjöf hefur upptökuákvæðið verið með svipuðum matskenndum hætti og það 
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birtist í stjórnarfrumvarpinu. Tillögur refsiréttarnefndarinnar að breytingu á upptökuákvæðinu 

eins og það birtist í stjórnarfrumvarpinu voru eftirfarandi:  

 

Þegar um stórfelldan eða ítrekaðan ölvunarakstur er að ræða, sem ekki fellur undir 2. mgr. 

þessarar greinar, stórfelldan eða ítrekaðan akstur manns sem sviptur hefur verið ökurétti 

eða manns sem ekki hefur öðlast ökuréttindi, stórfelldan eða ítrekaðan hraðakstur eða 

akstur, sem telst sérlega vítaverður að öðru leyti, má gera upptækt vélknúið ökutæki, sem 

ökuskírteini þarf til að stjórna og notað er við brotið, ef það er talið nauðsynlegt til þess 

að fyrirbyggja frekari brot á umferðarlögum eða öðrum lögum, nema það sé eign annars 

manns, sem ekkert er við brotið riðinn. Við sömu aðstæður og með sömu skilyrðum má 

gera upptækt vélknúið ökutæki, sem ökuskírteini þarf til að stjórna og er eign þess sem 

framið hefur brotið, enda þótt ökutæki hafi ekki verið notað þegar brotið var framið.  

 

Gera skal ökutæki upptækt þegar eigandi ökutækisins hefur verið dæmdur sekur eða 

gengist undir refsingu vegna aksturs undir áhrifum áfengis, sem hefur í för með sér 

sviptingu ökuréttar, og vínandamagn í blóði er 1.20‰ eða meira eða vínandamagn í lítra 

lofts, sem hann andar frá sér, nemur 0,60 milligrömmum í lítra lofts eða meira, og 

viðkomandi hefur tvisvar síðustu 3 árin fyrir brotið verið dæmdur sekur eða gengist undir 

refsingu fyrir akstur undir áhrifum áfengis, þar sem vínandamagn í blóði hefur mælst 

1.20‰ eða meira eða vínandamagn í lítra lofts, sem hann andar frá sér, hefur numið 0.60 

milligrömmum í lítra lofts eða meira, og sem haft hefur í för með sér sviptingu ökuréttar. 

Gera skal ökutæki upptækt enda þótt það hafi ekki verið notað þegar brotið var framið.  

 

Víkja má frá ákvæði 2. mgr. í undantekningartilvikum þegar sérstakar ástæður mæla með 

því.  

 

Ökutæki sem gert er upptækt skal vera eign ríkissjóðs. Hafi einhver beðið tjón við brotið, 

skal hann þó eiga forgang til andvirðisins, ef bætur fást ekki á annan hátt.  

 

Í nefndaráliti samgöngunefndar voru lagðar til breytingar þar sem að mestu var farið að 

áliti refsiréttarnefndar, þó að viðbættu því að 2. mgr. upptökuákvæðisins næði ekki eingöngu 

til ölvunaraksturs heldur jafnframt aksturs undir áhrifum fíkniefna.
14

 Tillögur 

samgöngunefndar að upptökuákvæði umferðarlaga voru eftirfarandi:  

 

Þegar um stórfelldan eða ítrekaðan ölvunarakstur er að ræða, sem ekki fellur undir 2. mgr. 

þessarar greinar, stórfelldan eða ítrekaðan akstur manns sem sviptur hefur verið ökurétti 

eða manns sem ekki hefur öðlast ökuréttindi, stórfelldan eða ítrekaðan hraðakstur eða 

akstur sem telst sérlega vítaverður að öðru leyti má gera upptækt vélknúið ökutæki sem 

ökuskírteini þarf til að stjórna og notað er við brotið nema það sé eign manns sem ekkert 

er við brotið riðinn. Við sömu aðstæður og með sömu skilyrðum má gera upptækt 

vélknúið ökutæki sem ökuskírteini þarf til að stjórna og er eign þess sem hefur framið 

brotið, enda þótt ökutækið hafi ekki verið notað þegar brotið var framið.  

                   

Gera skal ökutæki upptækt þegar eigandi þess hefur verið dæmdur sekur eða gengist 

undir refsingu vegna aksturs undir áhrifum fíkniefna eða undir áhrifum áfengis sem hefur 

í för með sér sviptingu ökuréttar og vínandamagn í blóði er 1,20‰ eða meira eða 

vínandamagn í lítra lofts sem hann andar frá sér nemur 0,60 milligrömmum eða meira, og 
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viðkomandi hefur tvisvar síðustu þrjú árin fyrir brotið verið dæmdur sekur eða gengist 

undir refsingu fyrir akstur undir áhrifum fíkniefna eða áfengis þar sem vínandamagn í 

blóði hefur mælst 1,20‰ eða meira eða vínandamagn í lítra lofts sem hann andar frá sér 

hefur numið 0,60 milligrömmum eða meira og sem hefur haft í för með sér sviptingu 

ökuréttar. Gera skal ökutæki upptækt enda þótt það hafi ekki verið notað þegar brotið var 

framið.  

                   

Víkja má frá ákvæði 2. mgr. í undantekningartilvikum þegar sérstakar ástæður mæla með 

því.  

                  

Ökutæki sem gert er upptækt skal vera eign ríkissjóðs. Hafi einhver beðið tjón við brotið 

skal hann þó eiga forgang til andvirðisins ef bætur fást ekki á annan hátt.
15

  

 

Tillögur samgöngunefndar að upptökuákvæðinu voru óbreyttar í frumvarpi að 

breytingarlögum nr. 69/2007 eftir 2. umræðu á Alþingi og samþykktar óbreyttar með lögum 

nr. 69/2007.  

 

3.2 Vilji löggjafans með setningu 107. gr. a. UFL. 

Í 2. kafla var vikið að því að vilja löggjafans má finna í nánast sérhverjum þeim gögnum sem 

skýrt geta lagaákvæði. Þar kann að vega þyngst lestur á sjálfu lagaákvæðinu sem um ræðir og 

oft hægt að sjá vilja löggjafans með þeim hætti, sérstaklega þegar um er að ræða skýrt 

lagaákvæði.  

Upptökuákvæði umferðarlaga er nokkuð skýrt og sýnir ágætlega hver vilji löggjafans er 

þrátt fyrir að 1. mgr. ákvæðisins sé matskennd. Það er nokkuð ljóst að vilji löggjafans með 

setningu ákvæðisins er möguleikinn á því að gera ökutæki upptæk þegar brot gegn 

umferðarlögum eru orðin það stórfelld eða ítrekuð að sýnt þyki að vægari úrræði dugi ekki til, 

það má lesa úr skýrum texta upptökuákvæðisins að minniháttar umferðarlagabrot teljast ekki 

nægileg sem ástæða upptöku ökutækis. Í greinargerð með stjórnarfrumvarpi þáverandi 

samgönguráðherra kom fram að gagnvart tilteknum hópi ökumanna dugi ekki hin hefðbundnu 

úrræði, sem eru refsing og ökuréttarsvipting, heldur þurfi meira að koma til og þá sérstaklega 

með tilliti til þess að koma í veg fyrir ítrekuð brot. Í greinargerðinni kemur fram að upptaka 

ökutækja beinist að grófum eða ítrekuðum brotum.
16

 Sömu sjónarmið komu fram í 

framsöguræðu þáverandi samgönguráðherra en þar sagði m. a. að tilgangur ákvæðisins væri 

að koma í veg fyrir frekari brot á umferðarlögum sem stofna lífi og öryggi vegfarenda í hættu 

og að upptaka ökutækja sé úrræði sem geti komið í veg fyrir að síbrotamenn í umferðinni 

haldi afbrotaferli sínum áfram.
17

 Það er því nokkuð ljóst þegar skýr texti upptökuákvæðisins 

                                                 
15

 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 5835-37.  
16

 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 2598-2604. 
17

 Alþt. 2006-07, B-deild, bls. 2395-96. 
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er skoðaður og lögskýringargögn að með möguleikanum á upptöku ökutækja er verið að 

stuðla að auknu umferðaröryggi og auka varnaðaráhrif.  

 

3.2.1. 1mgr. 107. gr. a. umferðarlaga nr. 50/1987 

Heimild fyrir upptöku ökutækis er í 1. mgr. upptökuákvæðisins að uppfylltum ákveðnum 

skilyrðum. Skilyrðin fyrir upptöku eru matskennd en þau eru stórfelldur eða ítrekaður 

ölvunarakstur sem ekki fellur undir 2. mgr upptökuákvæðisins, stórfelldur eða ítrekaður 

akstur manns sem sviptur hefur verið ökurétti eða ekki öðlast ökuréttindi, stórfelldur eða 

ítrekaður hraðakstur eða akstur sem telst sérlega vítaverður að öðru leyti. Þá er það skilyrði að 

ökutækið sem um ræðir sé vélknúið ökutæki sem ökuskírteini þurfi til að stjórna og að eigandi 

ökutækisins þurfi ekki að sæta upptöku nema hann sé við brotið riðinn.  

Við beitingu upptökuákvæðisins þarf að meta hverju sinni hvenær brot gegn 

umferðarlögum telst stórfellt, það þarf jafnframt að meta hversu mörg brot þurfi til svo 

ítrekunarskilyrði ákvæðisins sé uppfyllt en samkvæmt skýru orðalagi ákvæðisins er nægilegt 

að brot sé stórfellt eða ítrekuð. Það má því velta því upp hvort eitt ölvunarakstursbrot nægi til 

upptöku ökutækis og í ljósi orðalags ákvæðisins tel ég ekki hægt að útiloka það sé sýnt fram á 

að brotið sé stórfellt. Dæmi um slíkt gæti verið banaslys af völdum ölvaðs ökumanns sem 

hefur mikið vínandamagn í blóði, langt umfram 1.20‰ sem notað er til viðmiðunar í 2. mgr. 

upptökuákvæðisins.  

Ég tel að til greina komi að gera ökutæki upptækt séu ölvunarakstursbrot fleiri en þrjú í 

þeim tilfellum þegar 1.20‰ lágmarkið, sem miðað er við í 2. mgr. ákvæðisins, er ekki 

uppfyllt, þ. e. þegar fjöldi brota er meiri þrátt fyrir að alvarleiki hvers og eins brots sé minni. 

Sömu sjónarmið er hægt að hafa uppi varðandi hraðakstur, þ. e. orðalag ákvæðisins gerir ráð 

fyrir að eitt hraðakstursbrot geti verið tilefni til upptöku ökutækis sé hraðaksturinn stórfelldur. 

Erfitt er að ímynda sér aðstæður þar sem akstur manns sem sviptur hefur verið ökuréttindum 

eða aldrei öðlast þau geti verið annars vegar stórfelldur og hins vegar ítrekaður, líklegra er að 

eingöngu reyni á það að um ítrekaðan akstur sé að ræða. Þá er 1. mgr. ákvæðisins ekki bundin 

við framangreind umferðarlagabrot heldur er gert ráð fyrir heimild til upptöku ökutækja vegna 

aksturs sem telst sérlega vítaverður að öðru leyti.  

Það er skilyrði upptöku að ökutækið sem gert er upptækt sé notað við brotið og að eigandi 

þess sé við brotið riðinn eða að ökutækið sé í eigu þess sem brýtur af sér þó ökutækið hafi 

ekki verið notað er brotið var framið. Skilyrði um að eigandi ökutækis sé við brotið riðinn 

leiðir til þess að háttsemi ökumanns sem brýtur ítrekað eða stórfellt gegn ákvæðum 

umferðarlaga leiðir ekki til upptöku ökutækisins nema hann sé eigandi þess eða eigandinn sé 
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við brotið riðinn. Erfitt getur verið að sýna fram á að eigandinn sé við brotið riðinn ef hann er 

ekki sjálfur ökumaður og er helst hægt að ímynda sér slíkar aðstæður þar sem eigandinn 

heimilar ökumanni að aka bifreið sinni ölvaður eða er farþegi bifreiðarinnar þegar brotið á sér 

stað.  

Athygli vekur að heimild er til upptöku ökutækis þrátt fyrir það að það hafi ekki verið 

notað við brotið heldur að það sé í eigu þess sem brýtur af sér, helst sú heimild í hendur við 

þann vilja löggjafans að koma síbrotamanninum úr umferð með því að gera upptæk þau 

ökutæki sem hann hefur umráð yfir, ákvæðið útilokar því ekki að fleiri en eitt ökutæki séu 

gerð upptæk hjá sama ökumanni vegna sama brots eða sömu ítrekunarbrota og fer fjöldi 

ökutækjanna sem gerð eru upptæk því í raun eftir fjölda ökutækja sem ökumaðurinn er 

eigandi að.  

    

3.2.2. 2. mgr. 107. gr. a. umferðarlaga nr. 50/1987 

Ólíkt 1. mgr. upptökuákvæðisins þá nær 2. mgr. þess eingöngu til aksturs undir áhrifum 

áfengis eða fíkniefna og skilyrði fyrir upptöku ökutækis eru hlutlægari en í þeirri fyrrnefndu. 

Skilyrði fyrir upptöku vegna ölvunaraksturs eru bundin við lágmarks vínandamagn í blóði 

1,20‰ eða 0,60 milligrömm í lítra útöndunarlofts en ekki er kveðið um lágmark á magni 

fíkniefna heldur einungis að ökumaður hafi verið undir áhrifum fíkniefna. Það er skilyrði 

upptöku að ökumaður hafi brotið af sér með þessum hætti, þ. e. að hafa ekið undir áhrifum 

fíkniefna eða með framangreint lágmarks vínandamagn, að minnsta kosti tvisvar áður síðustu 

þrjú árin fyrir brotið og að brotin hafi haft í för með sér ökuréttarsviptingu, þá er nægilegt að 

ökumaður hafi gengist undir refsingu vegna brotanna en ekki verið dæmdur sekur vegna 

þeirra.  

Það er skilyrði að ökutækið sem gert er upptækt sé í eigu ökumanns en ekki að það sé 

notað við brotið sbr. orðalagið: „gera skal ökutæki upptækt enda þótt það hafi ekki verð notað 

þegar brotið var framið.“ Ólíkt 1. mgr. ákvæðisins þá er það undantekingarlaust að ökutæki 

sem gert er upptækt skuli vera í eigu ökumanns og samkvæmt skýru orðalagi 2. mgr. þá 

kemur ekki til greina að gera upptækt ökutæki sem er í eigu annars manns en ökumanns 

jafnvel þótt eigandinn hafi verið við brotið riðinn.  

Ólíkt 1. mgr. ákvæðisins, sem kveður á um heimild til upptöku, þá kveður 2. mgr. á um 

skyldu til að gera ökutæki ökumanns upptækt þegar framangreind skilyrði um lágmarks fjölda 

brota og lágmarks vínandamagn eða fjölda fíkniefnaakstra eru komin fram. Það sýnir fram á 

þann vilja löggjafans að taka síbrotamenn úr umferðinni með aðgerðum sem ganga lengra en 

hin hefðbundnu úrræði og að enginn sem uppfyllir skilyrði 2. mgr. ákvæðisins sé 
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undanþeginn upptöku. Það að skylt sé að gera ökutæki upptækt við þessar aðstæður leiðir 

jafnframt til þess að það er ekki háð geðþótta lögregluembætta landsins hvenær krafist er 

upptöku ökutækis og kunna sjónarmið um jafnræði að liggja að baki skyldunnar til upptöku. 

Ákvæði 2. mgr. er ekki takmarkað við eitt ökutæki heldur ökutæki sem ökumaður er eigandi 

að og líkt og með 1. mgr. ákvæðisins þá færi fjöldi ökutækja sem skylda bæri til að gera 

upptæk í raun eftir fjölda ökutækja sem ökumaður er eigandi að.  

 

4 Framkvæmd upptöku ökutækja 

4.1 Skráning upptöku og dómaframkvæmd 

Við vinnslu ritgerðar þessarar óskaði ég eftir upplýsingum frá Embætti ríkislögreglustjóra um 

hve oft upptöku ökutækja á grundvelli upptökuákvæðis UFL hefði verið beitt. Svar Embættis 

ríkislögreglustjóra var á þann veg að þær upplýsingar lægju ekki fyrir vegna vanskráningar 

lögreglu þar sem málaskrá lögreglu, sem í daglegu tali er kallað LÖKE, býður ekki upp á 

þann skráningarmöguleika að skrá upptöku ökutækja á grundvelli upptökuákvæðisins. Sjálfur 

þekki ég það úr starfi mínu sem lögreglumaður að ekki er hægt að skrá kröfu um upptöku 

ökutækja réttilega í LÖKE heldur er skráningunni ýmist sleppt eða krafan um upptöku er 

skráð undir haldsrétt ökutækja á grundvelli 107. gr. UFL, en slík skráning er röng þar sem 

haldsréttur á grundvelli þess lagaákvæðis er annað réttarúrræði en upptaka á grundvelli 107. 

gr. a.  

Við leit í dómasafni fannst einn dómur hæstaréttar þar sem fallist er á upptöku ökutækis á 

grundvelli 1. mgr. upptökuákvæðisins, þrír dómar héraðsdóms þar sem ekki er fallist á 

upptöku ökutækis á grundvelli 1. mgr. upptökuákvæðisins, tveir dómar héraðsdóms þar sem 

fallist er á upptöku ökutækis á grundvelli 2. mgr. ákvæðisins, einn dómur héraðsdóms þar sem 

fallist er á upptöku ökutækis á grundvelli 1. og 2. mgr. ákvæðisins og einn dómur héraðsdóms 

þar sem hafnað var kröfu um upptöku á grundvelli 1. og 2. mgr ákvæðisins. Dómar þessir 

verða reifaðir í köflum 4.1.1 – 4.1.8. Fullyrðingar í ritgerð þessari um fjölda ökutækja sem 

hefur verið krafist upptöku á byggja á niðurstöðum leitar í dómasafni, en sem fyrr segir þá 

heldur Embætti ríkislögreglustjóra ekki afbrotatölfræði yfir þennan málaflokk.  

 

4.1.1 Hrd. 19. feb. 2009 (452/2008) 

Í máli þessu var ákærði sakfelldur fyrir of hraðan akstur á bifhjóli, að hafa ekki sinnt 

stöðvunarmerkjum lögreglu og ekið á ofsahraða á flótta undan lögreglu, ekki virt lokanir og 

fyrirmæli lögreglu með vegartálmum heldur ekið í gegnum þá tálma, ekið á röngum 

vegarhelmingi, ekið án nægilegrar aðgæslu og varúðar á flótta undan lögreglu, ekið of hratt 
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miðað við aðstæður og án þess að hafa nægilegt bil yfir í annað bifhjól. Fallist var á kröfu 

lögreglu um upptöku bifhjóls ákærða á grundvelli 1. mgr. upptökuákvæðis UFL en 

Hæstiréttur staðfesti þá upptöku með vísan til forsendna héraðsdóms. Í niðurstöðu 

héraðsdóms um upptöku bifhjólsins segir m. a. svo:  

 

Eitt af skilyrðum þess að ökutæki megi gera upptækt samkvæmt ofangreindu ákvæði er 

stórfelldur eða ítrekaður hraðakstur eða akstur sem teljist sérlega vítaverður að öðru leyti. 

Ákærðu eru báðir skráðir eigendur þeirra bifhjóla sem þeir óku samkvæmt ofansögðu. 

Eins og að ofan greinir hefur ákærði Ásmundur tvívegis áður verið dæmdur fyrir að aka á 

yfir tvöföldum leyfðum hámarkshraða og í seinna skiptið á 181 kílómetra hraða á 

klukkustund með 13 ára barn með sér á hjólinu. Í máli þessu hefur ákærði verið sakfelldur 

fyrir að hafa ekið á meðalhraðanum 192 kílómetrar á klukkustund og auk þess að hafa 

orðið valdur að ævarandi lömun og fötlun manns vegna gáleysislegs og vítaverðs aksturs. 

Verður að telja að skilyrði séu fyrir hendi að taka þá kröfu ákæruvaldsins til greina að 

bifhjólið YJ-959 verði gert upptækt til ríkissjóðs. 

 

Í rökstuðningi héraðsdóms víkur dómarinn m. a. að því að ákærði hafi tvívegis áður gerst 

sekur um hraðakstur og má túlka sem svo að ítrekunaráhrif hafi áhrif á upptöku bifhjólsins. Þá 

er tekið fram að um mjög hraðan akstur hefur verið að ræða þar sem ákærði hefur ekið yfir 

tvöföldum hámarkshraða og sérstaklega tekið fram að í eitt skiptið var 13 ára barn farþegi á 

bifhjólinu. Verður að skilja svo miðað við orðalag dómsins að ákvörðun dómarans um 

upptöku bifhjólsins sé á grundvelli stórfellds hraðaksturs, ítrekaðs hraðaksturs og sérlega 

vítaverðs aksturs og eru þar með uppfyllt þrjú skilyrði sem 1. mgr. upptökuákvæðisins kveður 

á um, en nægilegt er að eitt þeirra sé uppfyllt.  

 

4.1.2 Hérd. Suðl. 7. júlí 2008 (S-230/2008) 

Í máli þessu voru tveir ákærðir, annar ákærðu áfrýjaði niðurstöðu héraðsdóms til Hæstaréttar 

og er það Hrd. 19. feb. 2009 (452/2008) sem rakinn er í kafla 4.1 hér að framan. Þáttur hins 

ákærða verður rakinn í þessum kafla. Ákærði var sakfelldur fyrir of hraðan akstur á bifhjóli 

með meðalhraða 192 km/klst, að hafa ekki sinnt stöðvunarmerkjum lögreglu og ekið á 

ofsahraða á flótta undan lögreglu, ekki virt lokanir og fyrirmæli lögreglu með vegartálmum 

heldur ekið í gegnum þá tálma, ekið á röngum vegarhelmingi og að hafa skráningarmerki 

bifhjólsins ógreinilegt, akstrinum lauk svo á því að ákærði ók aftan á bifreið og féll við það í 

götuna. Í niðurstöðu héraðsdóms varðandi kröfu um upptöku bifhjólsins segir svo:  

 

Ákærði Frosti hefur einu sinni verið dæmdur fyrir að aka á 130 til 140 kílómetra hraða 

þar sem leyfður hámarkshraði var 90 kílómetrar á klukkustund samkvæmt dómi 

Héraðsdóms Reykjaness þann 13. júní 2007 og var gert að greiða 45.000 króna sekt til 

ríkissjóðs. Ekki þykja því skilyrði 1. mgr. 107. gr. a. umferðarlaga vera fyrir hendi, og 
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verður kröfu ákæruvaldsins um að bifhjólið VE-086, verði gert upptækt til ríkissjóðs 

hafnað.  

 

Niðurstaða dómarans er ekki rökstudd frekar en að skilyrði upptöku séu ekki fyrir hendi. 

Dómarinn telur því að sú háttsemi ákærða sem hann var sakfelldur fyrir teljist ekki vera 

stórfelldur hraðakstur eða sérlega vítaverður akstur og þá nægi ekki að ákærði hafi verið 

dæmdur einu sinni áður fyrir hraðaskstur svo ítrekunarskilyrði upptökuákvæðisins sé fyrir 

hendi. Athygli vekur að akstur á 192 km/klst teljist ekki stórfelldur hraðakstur, sérstaklega í 

ljósi þess að um var að ræða flótta undan lögreglu þar sem fyrirmæli lögreglu og vegatálmar 

voru virt að vettugi ásamt því að ekið var á röngum vegarhelmingi og að ökuferðin hafi endað 

með árekstri aftan á aðra bifreið. Eins og áður hefur komið fram þá er nægilegt að hraðakstur 

sé stórfelldur svo skilyrði upptöku séu fyrir hendi eða að akstur sé að öðru leyti sérlega 

vítaverður og ljóst er að dómarinn telur meira þurfa að koma til en háttsemi ákærða í þessu 

tilfelli.  

 

4.1.3 Hérd. Rvk. 4. febrúar 2011 (S-520/2010) 

Í máli þessu var ákærði sakfelldur m. a. fyrir akstur undir áhrifum ávana- og fíkniefna, 

nokkrum mánuðum síðar akstur undir áhrifum lyfja, brot gegn umferðar-, lögreglu-, og 

hegningarlögum með því að hlýða ekki fyrirmælum lögreglu, sinna ekki stöðvunarmerkjum 

lögreglu, aka yfir leyfilegum hámarkshraða (hraðast allt að 166 km/klst) og með því raskað 

umferðaröryggi á alfaraleið og stofnað á ófyrirleitan hátt lífi og heilsu farþega bifreiðarinnar, 

annarra vegfarenda og lögreglumanna sem reyndu að stöðva aksturinn í augljósan háska, brot 

ákærða vörðuðu m. a. við 168. gr. og 4. mgr. 220. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, 1. 

mgr. 4. gr., 1. og 3. mgr. 5. gr., 1. mgr. 10. gr., 1. mgr. 25. gr., 1. mgr. og a. og e. liði 2. mgr. 

36. gr., 1. sbr. 3. mgr. 37. gr., 1., sbr. 2. mgr. 44. gr.  umferðarlaga nr. 50/1987 og 19. gr., 

sbr. 41. gr. lögreglulaga nr. 90/1996. Ákæruvaldið krafðist upptöku ökutækis á grundvelli 1. 

mgr. upptökuákvæðisins en var því hafnað, svo segir m. a. í dómsniðurstöðunni:  

 

Ákæruvaldið krefst þess einnig að bifreið ákærða verði gerð upptæk samkvæmt heimild í 

1. mgr. 107. gr. a umferðarlaga.  Í þeirri grein segir að þegar um sé að ræða stórfelldan 

eða ítrekaðan ölvunarakstur, ítrekaðan akstur manns sem sviptur hefur verið ökurétti eða 

stórfelldan eða ítrekaðan hraðaakstur eða sérstaklegan vítaverðan akstur megi gera 

upptækt ökutækið sem notað var við brotið.  Ákærði hefur ekki áður gerst sekur um brot 

gegn umferðarlögum og þrátt fyrir að hafa nú verið sakfelldur fyrir alvarlegt brot gegn 

umferðarlögum eru ekki alveg næg skilyrði til að verða við þessari kröfu og er henni 

hafnað.  

 

https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=1940019&gr=220
https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=1987050&gr=100
https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=1996090&gr=41
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4.1.4 Hérd. Suðl. 1. júlí 2011 (S-88/2011) 

Í máli þessu var ákærði sakfelldur fyrir að hafa ekið bifhjóli á a. m. k. 145 km/klst þar sem 

hámarkshraði er 90 km/klst, að hafa ekið á ofsahraða á flótta undan lögreglu, að virða ekki 

stöðvunarmerki lögreglu, hafa ekki virt lokanir lögreglu í þrígang og farið í gegnum þær á 

hættulegan og gálausan hátt, að hafa án nægilegrar aðgæslu og á gálausan hátt ekið fram úr 

bifreiðum hægra megin þar sem akbraut var einbreið og afmörkuð af víravegriði og fyrir að 

hafa ekið of hratt miðað við aðstæður innanbæjar með þeim afleiðingum að hann missti stjórn 

á bifhjólinu sem hafnaði utan vegar. Í dómsniðurstöðu héraðsdóms varðandi kröfu um 

upptöku bifhjólsins á grundvelli 1. mgr. upptökuákvæðisins segir svo: 

 

Ákærði hafði þegar brotið var framið ekki áður sætt refsingu fyrir hraðakstur. Í máli 

þessu hefur ákærði verið sakfelldur fyrir að hafa ekið á 145 km hraða á Suðurlandsvegi 

skammt ofan Kamba þar sem hámarkshraði var 90 km á klukkustund og fyrir að hafa ekið 

áfram vestur Suðurlandsveg á ofsahraða og þannig brotið gegn 2. mgr. 37.gr. 

umferðarlaga nr. 50/1987, og fyrir að hafa ekið langt yfir lögleyfðum hámarkshraða á 

vegarkafla frá Svínahrauni í austri að Lögbergsbrekku í vestri, þar sem hámarkshraði var 

90 km á klukkustund og þannig brotið gegn 2. mgr. 37. gr. umferðarlaga nr. 50/1987. 

Auk þess hefur ákærði verið sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 4. gr., 3. mgr. 5. gr., 1. 

mgr. 20. gr., 1. mgr. 48 gr., 1. mgr., sbr. a. og c. lið 2. mgr. 36. gr., 1. mgr. 63. gr. 

umferðarlaga nr. 50/1987, sbr. c. lið 1. mgr. 64. gr., 1. mgr. 17. gr. og 20. gr. reglugerðar 

nr. 751/2003 og 19. gr. lögreglulaga nr. 90/1996. Með vísan til þess sem að framan er 

rakið þykja í máli þessu ekki vera uppfyllt skilyrði 1. mgr. 107. gr. a. umferðarlaga nr. 

50/1987, um stórfelldan eða ítrekaðan hraðakstur eða akstur sem telst sérlega vítaverður, 

og er kröfu ákæruvaldsins um að bifhjólið SA 721 verði gert upptækt til ríkissjóðs því 

hafnað. 

 

4.1.5 Hérd. Rvk. 21. október 2008 (S-1332/2008)  

Í máli þessu var ákærði sakfelldur fyrir að hafa ekið sviptur ökuréttindum níu sinnum og undir 

áhrifum ávana- og fíkniefna fimm sinnum auk þess að hafa ekið undir áhrifum áfengis. 

Ákæruvaldið gerði kröfu um upptöku bifreiðar hans sem hann notaði við flest brotin á 

grundvelli 2. mgr. upptökuákvæðisins. Í niðurstöðu dómsins segir svo um þá kröfu:  

 

Ákærði gengst nú undir refsingu fyrir akstur undir áhrifum áfengis og ávana- og fíkniefna 

í efri mörkum. Þá hefur hann samkvæmt sakavottorði í tvígang á tveggja ára tímabili áður 

gengist undir slíka refsingu. Með hliðsjón af því og ófrávíkjanlegum ákvæðum laganna 

verður ekki undan því vikist að gera upptæka til ríkissjóðs bifreið ákærða með 

skráningarnúmerið PG-888.   

 

Niðurstaðan dómarans varðandi kröfu um upptöku bifreiðarinnar grundvallast á skýru 

orðalagi 2. mgr. upptökuákvæðisins án þess að fara þurfi fram mat á því hvort skilyrði fyrir 

upptöku séu fyrir hendi að öðru leyti en lágmarksfjöldi brota og lágmarks magn vínanda eða 

fíkniefna sé fyrir hendi, ólíkt matskenndu skilyrðunum sem koma fram í 1. mgr. ákvæðisins. 
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Þá má velta því upp hvort ekki séu skilyrði 1. mgr. ákvæðisins varðandi ítrekaðan 

sviptingarakstur uppfyllt þar sem um töluverðan fjölda sviptingarakstra er að ræða hjá 

ákærða. en í ljósi þess að engin dómaframkvæmd er um beitingu ákvæðisins á grundvelli þess 

skilyrðis og hversu matskennt það er þá verður það að teljast öruggari leið, og í þessu tilviki 

ófrávíkjanlegt, að krefjast upptöku ökutækis á grundvelli 2. mgr. ákvæðisins.  

 

4.1.6 Hérd. Rvk. 23. maí 2014 (S-261/2014) 

Í máli þessu var ákærði m. a. sakfelldur fyrir að hafa ekið sviptur ökuréttindum níu sinnum og 

að hafa ekið undir áhrifum ávana- og fíkniefna fimm sinnum á um mánaðartímabili. 

Ákæruvaldið gerði kröfu um upptöku bifreiðar hans sem hann notaðist við í 4 af 5 

fíkniefnaakstursbrotunum. Fallist var á upptöku bifreiðarinnar en svo sagði í 

dómsniðurstöðunni:  

 

Að því er bifreiðina RV-J86 varðar var ákærði skráður eigandi bifreiðarinnar er brot skv. 

7. til 10. tl. ákæru 25. febrúar 2014 voru framin. Er því fullnægt skilyrðum 2. mgr. 107. 

gr. a laga nr. 50/1987 til að upptakan nái fram. 

 

4.1.7. Hérd. Rvk. 26. september 2014 (S-670/2014) 

Í máli þessu var ákærði sakfelldur fyrir margítrekaðan akstur sviptur ökuréttindum og 

margítrekaðan akstur undir áhrifum áfengis eða ávana- og fíkniefna. Ákæruvaldið krafðist 

upptöku á grundvelli 1. mgr. og 2. mgr. upptökuákvæðisins en ekki var fallist á þá kröfu. Í 

dómsniðurstöðu kemur m. a. eftirfarandi fram:  

 

Af hálfu ákæruvaldsins hefur jafnframt verið krafist upptöku bifreiðarinnar PZ-028, sem 

lögregla lagði hald á 13. júlí 2014, eftir að hafa haft afskipti af ákærða við akstur hennar, 

sbr. 1. og 2. mgr. 107. gr. a umferðarlaga. Í vottorði ökutækjaskrár Samgöngustofu, sem 

liggur fyrir í málinu, kemur fram að eigendaskipti hafi orðið að bifreiðinni 14. Júlí 2014 

og er ákærði ekki lengur skráður eigandi hennar. Samkvæmt því þykir verða að hafna 

kröfu um upptöku bifreiðarinnar.  

 

Ekki er fallist á upptöku ökutækis í þessu tilfelli þar sem ákærði er ekki eigandi þess þegar 

upptökunnar er krafist, en var þrátt fyrir það eigandi bifreiðarinnar þegar brotið var framið. 

Ekki verður fullyrt hér að ákærði hafi séð sér leik á borði og haft eigendaskipti að bifreiðinni 

til þess að komast hjá því að hún verði gerð upptæk, en í ljósi þessarar dómsniðurstöðu er ljóst 

að slíkt geta síbrotamenn gert og verður að telja að vegna þess sé hægt að gera varnaðaráhrif 

upptökuákvæðisins að engu.  
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4.1.8. Hérd. Norðeyst. 14. október 2014 (S-129/2014) 

Í máli þessu var ákærði sakfelldur fyrir að hafa ekið undir áhrifum áfengis með vínandamagn 

3.08‰ og að hafa ekið sviptur ökuréttindum. Þá hafði hann áður verið dæmdur fyrir ítrekaðan 

akstur undir áhrifum áfengis og að hafa ekið sviptur ökuréttindum, m. a. tvívegis árið 2013, í 

annað skiptið með vínandamagn 4.02‰ og hitt skiptið með 3.97‰. Ákæruvaldið krafðist 

upptöku ökutækis ákærða skv. 1. mgr. og 2. mgr. upptökuákvæðisins og var fallist á þá kröfu, 

sú niðurstaða er ekki rökstudd frekar en að skilyrði fyrir upptöku hafi verið fyrir hendi.  

 

4.2 Fjöldi ítrekunarbrota 

Sem fyrr segir er ekki haldið utan um afbrotatölfræði er kemur að beitingu upptökuákvæðis 

UFL. Í ljósi þess og með tilliti til þess að löggjafinn setti lagaákvæði er kvæður á um upptöku 

ökutækja í þeim tilgangi að ná til þeirra ökumanna sem hin hefðbundnu úrræði duga ekki á þá 

er áhugavert að skoða hve algeng ítrekunarbrot eru. Við skoðun á dómasafni allra 

héraðsdómstóla landsins kemur í ljós að árið 2013 voru 78 ökumenn dæmdir fyrir ítrekaða 

ölvunar- og eða fíkniefnaakstra. Þar af voru 48 ökumenn sem uppfylltu lágmarksskilyrði 2. 

mgr. upptökuákvæðisins er varðar vínandamagn og fjölda brota. Í engu þessara tilfella var 

krafist upptöku ökutækis, hvorki ökutækis sem notað var við brot né ökutæki sem ökumaður 

var eigandi að en var ekki notað við brot, en eins og fyrr segir þá kveður ákvæðið á um skyldu 

til að gera ökutæki brotamanns upptækt þó það sé ekki notað við brotið. Vissulega kann 

skýringin á því að upptöku var ekki krafist að felast í því að enginn þessara ökumanna hafi átt 

ökutæki. Hver svo sem skýringin kann að vera þá er ljóst að upptökuákvæði umferðarlaga er 

ekki að ná til þessara ökumanna þrátt fyrir að vilji löggjafans stæði til þess með setningu 

ákvæðisins. Þessar tölur þarf að taka með þeim fyrirvara að mörgum umferðarlagabrotum 

lýkur án þess að fara fyrir dómstóla og kann því fjöldi ítrekunarbrota að vera mun meiri, engu 

að síður gefa þær ákveðna vísbendingu um að vilji löggjafans, sem stóð til þess að heimild og 

skylda til upptöku ökutækja næði til síbrotamanna í umferðinni, hafi ekki náð fram að ganga.  

 

4.3 Leiðbeiningar ríkissaksóknara 

Í kjölfar gildistöku laga nr. 69/2007 setti Embætti ríkissaksóknara fram leiðbeiningar handa 

lögreglustjórum landsins um hvenær ákæruvaldi sé rétt að krefjast upptöku ökutækis á 

grundvelli 1. mgr. upptökuákvæðisins. Leiðbeiningarnar eru eftirfarandi: 

 

A. Stórfelldur og sérlega vítaverður akstur. 

 
Horfa skal til afleiðinga akstursins. 
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1. Leiði ölvunarakstur eða hraðakstur, þegar ekið er á tvöfalt meiri hraða en heimilt er eða 

á yfir 140 km hraða, til dauða eða verulegs líkamstjóns vegfaranda eða farþega ber að 

huga að kröfu um upptöku ökutækis ökumanns. 

 

2. Sama máli gegnir um akstur manns sem sviptur hefur verið ökurétti eða hefur aldrei 

öðlast ökurétt. Hafi akstur hans í för með sér dauða eða verulegt líkamstjón vegfaranda 

eða farþega ber að huga að kröfu um upptöku ökutækis hans. 

 

3. Hafi ökumaður raskað umferðaröryggi á alfaraleiðum með akstri sínum eða stofnað lífi 

eða heilsu farþega eða annarra vegfarenda í augljósan háska á ófyrirleitinn hátt ber að 

huga að kröfu um upptöku ökutækis hans. Í þeim tilvikum getur verið um að ræða, annað 

hvort eða hvort tveggja, hraðakstur og akstur sem er sérlega vítaverður að öðru leyti. 

 

B. Ítrekaður ölvunarakstur, hraðakstur, akstur sviptur ökurétti eða akstur án þess að hafa 

öðlast ökurétt. 

 

Rétt er að hafa skilyrði um skylduupptöku til hliðsjónar í þessum tilvikum. 

 

4. Ölvunarakstur og/eða akstur undir áhrifum fíkniefna. 

Huga ber að kröfu um upptöku ökutækis ökumanns hafi hann tvisvar sinnum síðustu þrjú 

ár fyrir brotið annað hvort sætt refsingu og verið sviptur ökurétti fyrir akstur undir 

áhrifum áfengis eða akstur undir áhrifum fíkniefna þótt vínandamagn í blóði hans hafi í 

eitt skipti verið undir 1,20? eða vínandamagn í útöndunarlofti undir 0,60 milligrömmum. 

 

5. Ölvunarakstur og/eða akstur undir áhrifum fíkniefna. 

Huga ber að kröfu um upptöku ökutækis ökumanns hafi hann oftar en tvisvar 

sinnum síðustu fimm ár fyrir brotið sætt refsingu og verið sviptur ökurétti fyrir akstur 

undir áhrifum áfengis eða akstur undir áhrifum fíkniefna. 

 

6. Ölvunarakstur og/eða akstur undir áhrifum fíkniefna og/eða akstur sviptur ökurétti. 

Huga ber að kröfu um upptöku ökutækis ökumanns hafi hann þrisvar sinnum síðustu 

fimm ár fyrir brotið sætt viðurlögum ýmist fyrir akstur undir áhrifum áfengis, akstur undir 

áhrifum fíkniefna og akstur sviptur ökurétti. 

 

7. Hraðakstur þegar ekið er á tvöfalt meiri hraða en heimilt er eða á yfir 140 km hraða. 

Huga ber að kröfu um upptöku ökutækis ökumanns hafi hann fjórum sinnum síðustu 

fimm ár fyrir brotið sætt refsingu og sviptingu ökuréttar fyrir hraðakstur. 

 

8. Akstur sviptur ökurétti og/eða akstur án þess að hafa öðlast ökurétt. 

Huga ber að kröfu um upptöku ökutækis ökumanns hafi hann fjórum sinnum síðustu 

fimm ár fyrir brotið sætt refsingu fyrir akstur sviptur ökurétti eða akstur án þess að hafa 

öðlast ökurétt.
18

 

 

Leiðbeiningar þessar eru tilraun Embættis ríkissaksóknara til að meta hvenær brot gegn 

ákvæðum UFL eru annars vegar nægilega stórfelld og hins vegar nægilega ítrekuð svo heimilt 

sé að gera ökutæki upptækt á grundvelli 1. mgr. upptökuákvæðisins.  

Ríkissaksóknari horfir til afleiðinga brots þegar metið er hvort brot sé stórfellt og telur í 

dæmaskyni upp dauða eða verulegt líkamstjón sem verður af völdum ölvunar- eða 

                                                 
18

 Vefsíða Ríkissaksóknara, http://www.rikissaksoknari.is 
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hraðaksturs. Jafnframt telur Embætti ríkissaksóknara að hraðakstur eða sérlega vítaverður 

akstur geti verið stórfelldur án þess að beinar afleiðingar komi fram aðrar en röskun á 

umferðaröryggi sem talið er upp í 3. tl. leiðbeininganna. Athygli vekur að Embætti 

rikissaksóknara telur að akstur ökumanns sem sviptur er ökurétti eða hefur aldrei öðlast hann 

geti verið stórfelldur ef aksturinn hefur í för með sér dauða eða verulegt líkamstjón, líklegt er 

að fleiri umferðarlagabrot þurfi að koma til, þá annaðhvort við sama tilvik eða að reyni á 

ítrekunarskilyrði upptökuákvæðisins.  

Ekki kemur fram í leiðbeiningunum hversu stórfelldur hraðakstur þurfi að vera svo huga 

megi að upptöku ökutækis nema í þeim tilfellum þegar um ítrekaðan hraðakstur er að ræða 

eða líkamstjón sem hafi hlotist af honum. Í leiðbeiningunum kemur fram að huga skuli að 

upptöku ökutækis þegar skilyrði 2. mgr. er ekki uppfyllt, þ. e. þegar skilyrði um fjölda 

ölvunar- eða fíkniefnaakstra er uppfyllt en vínandamagn hafi í eitt skipti verið minna en 

1.20‰. Í ljósi þess hve matskennt og íþyngjandi ákvæðið er þá verður að telja ólíklegt að 

fallast megi á upptöku við þessar aðstæður nema eitthvað meira komi til, þá allavega að fjöldi 

brotanna sé meiri.  

Athygli vekur að í 4. – 6. tl. leiðbeinir Embætti ríkissaksóknara að horfa skuli til ítrekaðs 

ölvunar- eða fíkniefnaaksturs þegar huga skuli að upptöku ökutækis á grundvelli heimildar 1. 

mgr. upptökuákvæðisins, en ákvæðið nær ekki til fíkniefnaaksturs heldur eingöngu ölvunar-, 

sviptingar-, prófleysis- og hraðaksturs eða aksturs sem telst sérlega vítaverður að öðru leyti. 

Hugsanlegt getur verið að horft hafi verið til þess að fíkniefnaakstur teljist vera akstur sem 

teljist sérlega vítaverður að öðru leyti en þegar upptökuákvæðið er skoðað í heild sinni þá 

verður að gagnálykta sem svo að hefði það verið vilji löggjafans að heimildarákvæðið næði til 

fíkniefnaaksturs þá hefði það verið tekið fram í 1. mgr. upptökuákvæðisins, sérstaklega í ljósi 

þess að slík leið er farin í 2. mgr. ákvæðisins, verður því að telja að upptaka ökutækis á 

grundvelli 1. mgr. upptökuákvæðisins nái ekki til fíkniefnaaksturs.  

Þrátt fyrir að leiðbeiningarnar séu að ákveðnu leyti ónákvæmar, og að er virðist í allavega 

einu tilfelli rangar, þá verður að meta það Embætti ríkissaksóknara til varnar að við gerð 

leiðbeininga sem þessa hefur þurft að renna mjög blint í sjóinn.  

 

4.4 Sjónarhorn lögreglumanns 

Í starfi mínu sem lögreglumaður hef ég komið að fjöldamörgum málum þar sem síbrotamenn í 

umferðinni eiga í hlut. Í einu slíku máli haldlagði ég ökutæki á grundvelli þess að krefjast 

upptöku á því í samræmi við 2. mgr. upptökuákvæðisins. Málavextir voru þeir að í febrúar 

2014 stöðvaði ég för ölvaðs ökumanns sem var með nærri þrefalt vínandamagn í blóði en það 
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lágmark sem 2. mgr. upptökuákvæðisins kveður á um. Ökumaðurinn ók í þetta sinn á bifreið í 

sinni eigu og hafði í þrígang áður síðustu þrjú árin gengist undir refsingu vegna aksturs undir 

áhrifum áfengis, í öll skiptin með meira en tvöfalt vínandamagn en það lágmark sem 2. mgr. 

upptökuákvæðisins kveður á um, þá var þessi ökumaður jafnframt að aka sviptur 

ökuréttindum. Skilyrði fyrir upptöku voru því uppfyllt og ríflega það, en með réttu hefði átt að 

krefjast upptöku á bifreiðinni við þriðja brot ökumannsins. Ákæruvald Embættis 

lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu aflétti hins vegar haldlagningunni og afhenti 

ökumanninum bifreiðina á þeim grundvelli að skilyrði fyrir upptöku væru ekki uppfyllt. Þegar 

óskað var rökstuðnings á þeirri ákvörðun var skýringin að það þurfi fjögur brot til að skilyrði 

upptöku séu uppfyllt og því þurfi eitt brot í viðbót þar sem þetta væri einungis þriðja brot og 

að ökumaðurinn þurfi að hafa hlotið refsidóma fyrir fyrri brot.  

Athugasemdir má gera við þessa afgreiðslu málsins hjá ákæruvaldinu en fyrir lá að þetta 

var fjórða brot ökumannsins en ekki þriðja brot eins og ákæruvaldið hélt fram. Þá kveður 2. 

mgr. upptökuákvæðisins á um skyldu til upptöku þegar brotin eru þrjú á þremur árum, og var 

ákæruvaldið því í rökvillu hvað það varðar, en eins og hér að framan greinir var þetta fjórða 

brot á þremur árum og því var það skilyrði ríflega uppfyllt. Ekki er skilyrði að refsidómur hafi 

fallið vegna fyrri brota heldur nægir að ökumaðurinn hafi gengist undir refsingu vegna fyrri 

brota sbr. skýrt orðalag 2. mgr. upptökuákvæðisins. Þá má að síðustu nefna að háttsemi 

ökumannsins uppfyllti sjónarmið Embættis ríkissaksóknara er varða upptöku vegna 

ölvunaraksturs á grundvelli 1. mgr. upptökuákvæðisins sem koma fram í leiðbeiningunum frá 

embættinu, sbr. umfjöllun í kafla 4.3. Voru því skilyrði til að krefjast upptöku ökutækisins 

bæði á grundvelli heimildar og skyldu upptökuákvæðisins Það er ekki að sjá annað en að 

ákæruvaldinu hafi orðið á mistök sem leiddi til þess að skyldunni til upptöku ökutækis 

síbrotamanns var ekki framfylgt. 

Ég hef í starfi mínu sem lögreglumaður ítrekað orðið vitni að því að síbrotamenn í 

umferðinni nota ökutæki sem aðrir en þeir sjálfir eru eigendur að. Dæmi um slíkan 

síbrotamann er ökumaður sem hefur oftar en 70 sinnum gengist undir refsingu fyrir það að 

aka bifreið án þess að hafa öðlast ökuréttindi. Ökumaður þessi notar einungis við ökutæki sem 

er í annars eigu og hann sjálfur er ekki eigandi að öðru ökutæki og þá hefur ekki verið grunur 

um að eigandi ökutækisins sé viðriðinn brotin. Upptökuákvæði umferðarlaga nær því ekki til 

þessa síbrotamanns þrátt fyrir að það hafi verið markmið ákvæðisins að ná til þeirra 

síbrotamanna sem hefðbundin úrræði duga ekki á. Sambærilegum aðstæðum hef ég margoft 

orðið vitni að varðandi ölvunar- og fíkniefnaakstra ásamt akstri þar sem ökumaður er ítrekað 

að aka sviptur ökuréttindum.  
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5 Niðurstaða 

Verður hér í knöppu máli reynt að skýra hver löggjafarviljinn var með setningu 

upptökuákvæðis UFL, hvort sá vilji hafi náð fram að ganga og ef ekki þá hvers vegna, hvernig 

framkvæmdinni er háttað og í lokin set ég fram tillögu að frumvarpi til breytinga á 

upptökuákvæðinu.  

Eins og fram kemur í 3. kafla ritgerðarinnar þá var vilji löggjafans með setningu 

upptökuákvæðisins að ná til hóps síbrotamanna í umferðinni sem hin hefðbundnu úrræði duga 

ekki á með það að leiðarljósi að auka umferðaröryggi. Skýrlega kemur fram í ákvæðinu sjálfu 

að þegar um ítrekuð eða stórfelld umferðarlagabrot er að ræða þá er annars vegar skylda og 

hins vegar heimild til að gera ökutæki upptækt. Þessi sjónarmið komu fram í 

stjórnarfrumvarpi og framsöguræðu þáverandi samgönguráðherra og var upptökuákvæðinu 

ætlað að hafa fyrirbyggjandi áhrif með þeim hætti að komið væri í veg fyrir möguleikann á 

því að upptökuandlagið verði notað við frekari brot. Það verður að telja að vilji löggjafans 

hafi ekki náð fram að ganga þegar litið er til þess að eingöngu fjórum sinnum hafi ökutæki 

verið gert upptækt á grundvelli ákvæðisins þau rúm sjö ár sem það hefur verið í gildi. Vel 

væri við það hægt að una ef skýringu þess væri að finna á grundvelli almennra varnaðaráhrifa 

en þegar litið er til tölfræðinnar sem kemur fram í kafla 4.2. þá er ljóst að vandamálið, sem 

síbrotamenn í umferðinni er, er enn til staðar, sérstaklega í ljósi þess að þær tölur eru að 

ákveðnu leyti lágmarkstölur þar sem þær annars vegar ná eingöngu til fíkniefna- eða 

ölvunaraksturs og eru hins vegar eingöngu byggðar á sakfellingum fyrir héraðsdómstólum 

landsins.  

Það skilyrði upptökuákvæðisins að ökutæki sem gert er upptækt skuli vera í eigu 

ökumannsins sem brýtur af sér útilokar alla þá síbrotamenn sem aka annars manns ökutæki 

með þeirri undantekingu þegar eigandinn er viðriðinn brotið þegar um upptöku á grundvelli 1. 

mgr. upptökuákvæðisins er að ræða. Einnig verður að telja að skilyrðin sem sett eru fram í 1. 

mgr. ákvæðisins séu það matskennd að óljóst sé hvenær krefjast eigi upptöku ökutækis og 

færi betur á því ef skýrar kæmi fram hvenær skilyrði upptöku séu uppfyllt, ekki ósambærilegt 

því sem má sjá í 2. mgr. ákvæðisins. Þá myndi það teljast vandaðri og æskilegri löggjöf eftir 

því sem hún er fyrirsjáanlegri og skýrari, sérstaklega í því ljósi hversu íþyngjandi úrræði 

eignaupptaka er.  

Þegar litið er heildstætt til tölfræðinnar sem kemur fram í kafla 4.2., hversu sjaldan 

upptöku ökutækja hefur verið krafist, hversu oft upptöku er hafnað, að Embætti 
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ríkislögreglustjóra haldi ekki afbrotatölfræði yfir hversu oft upptöku ökutækja hefur verið 

krafist, að málaskrá lögreglu geri ekki ráð fyrir skráningu upptöku ökutækja, ónákvæmra og 

að er virðist rangra leiðbeininga Embættis ríkissaksóknara um hvenær huga skuli að upptöku 

ökutækis og reynslu minnar sem lögreglumanns af beitingu ákvæðisins, sérstaklega í ljósi 

máls sem reifað er í kafla 4.4., þá verður að telja að framkvæmd lögreglunnar á Íslandi til 

beitingar upptökuákvæðis UFL sé verulega áfátt. Í ljósi framangreins verður að telja að vilji 

löggjafans til upptöku ökutækja hafi ekki náð fram að ganga vegna samspils óvandaðrar 

löggjafar og lélegrar framkvæmdar. Þá er það áhugavert að aldrei hefur verið krafist upptöku 

á ökutæki sem ekki er notað við brot, þrátt fyrir að heimild og skylda sé til þess að uppfylltum 

skilyrðum upptökuákvæðisins.  

Auðvelt getur verið að gagnrýna og er vel við hæfi í kjölfar þess að leita lausna á 

vandanum í stað þess að einblína á hann. Tel ég því eðlilegt, og að einhverju leyti 

nauðsynlegt, að enda ritgerð þessa á tillögu minni að frumvarpi til breytinga á 107. gr. a. 

UFL. Er hún svohljóðandi: 

 

Heimilt er að gera upptækt vélknúið ökutæki sem ökuskírteini þarf til að stjórna og notað 

er við brot þegar uppfyllt eru skilyrði einhvers af stafliðum a-d. Við sömu aðstæður og 

með sömu skilyrðum má gera upptækt vélknúið ökutæki sem ökuskírteini þarf til að 

stjórna og er eign þess sem hefur framið brotið, enda þótt ökutækið hafi ekki verið notað 

þegar brotið var framið.  

a. Þegar um stórfelldan eða ítrekaðan ölvunarakstur eða akstur undir áhrifum fíkniefna er 

að ræða, sem ekki fellur undir 2. mgr. þessarar greinar.  

b. Þegar um stórfelldan eða ítrekaðan akstur manns sem sviptur hefur verið ökurétti eða 

ekki hefur öðlast ökuréttindi er að ræða, sem ekki fellur undir 2. mgr. þessarar greinar.  

c. Þegar um stórfelldan eða ítrekaðan hraðakstur er að ræða, sem ekki fellur undir 2. mgr. 

þessarar greinar.  

d. Þegar akstur telst sérlega vítaverður að öðru leyti.  

 

Gera skal ökutæki upptækt sem ökuskírteini þarf til að stjórna og notað er við brot þegar 

uppfyllt eru skilyrði einhvers af stafliðum a-e. Við sömu aðstæður og með sömu 

skilyrðum skal gera upptækt vélknúið ökutæki sem ökuskírteini þarf til að stjórna og er 

eign þess sem hefur framið brotið, enda þótt ökutækið hafi ekki verið notað þegar brotið 

var framið.  

a. Þegar ökumaður hefur verið dæmdur sekur eða gengist undir refsingu við að aka 

sviptur ökuréttindum eða án þess að hafa öðlast þau hafi hann verið dæmdur sekur eða 

gengist undir refsingu vegna aksturs sviptur ökuréttindum eða án þess að hafa öðlast 

ökuréttindi tvisvar síðustu þrjú árin fyrir brotið.  

b. Þegar ökumaður hefur verið dæmdur sekur eða gengist undir refsingu fyrir að aka á 

þrefalt meiri hraða en heimilt er eða á yfir 180 km/klst.  

c. Þegar ökumaður hefur verið dæmdur sekur eða gengist undir refsingu fyrir að aka á 

tvöfalt meiri hraða en heimilt er eða á yfir 140 km/klst og hafi hann verið dæmdur sekur 

eða gengist undir refsingu tvisvar síðustu þrjú árin fyrir að aka á tvöfalt meiri hraða en 

heimilt er eða á yfir 140 km/klst.  

d. Þegar ökumaður hefur verið dæmdur sekur eða gengist undir refsingu vegna aksturs 

undir áhrifum fíkniefna eða undir áhrifum áfengis sem hefur í för með sér sviptingu 
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ökuréttar og vínandamagn í blóði er 1,20‰ eða meira eða vínandamagn í lítra lofts sem 

hann andar frá sér nemur 0,60 milligrömmum eða meira, og viðkomandi hefur tvisvar 

síðustu þrjú árin fyrir brotið verið dæmdur sekur eða gengist undir refsingu fyrir akstur 

undir áhrifum fíkniefna eða áfengis þar sem vínandamagn í blóði hefur mælst 1,20‰ eða 

meira eða vínandamagn í lítra lofts sem hann andar frá sér hefur numið 0,60 

milligrömmum eða meira og sem hefur haft í för með sér sviptingu ökuréttar.  

e. Þegar ökumaður hefur, samhliða öðrum umferðarlagabrotum, verið dæmdur sekur fyrir 

brot gegn 168. gr. eða 4. mgr. 220. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. 

 

Víkja má frá ákvæði 2-3. mgr. í undantekningartilvikum þegar sérstakar ástæður mæla 

með því. Ekki skal gera ökutæki upptækt þegar ökumaður hefur tekið það ófrjálsri hendi.  

 

Ökutæki sem gert er upptækt skal vera eign ríkissjóðs. Hafi einhver beðið tjón við brotið 

skal hann þó eiga forgang til andvirðisins ef bætur fást ekki á annan hátt. Sé eigandi 

ökutækis annar en ökumaður skal hann þó ekki eiga forgang til andvirðisins hafi hann 

verið viðriðinn brotið. Að öðru leyti gilda almennar reglur skaðabótaréttar um tjón sem 

eigandi ökutækis verður fyrir vegna upptöku ökutækis þegar hann sjálfur er ekki 

ökumaður.  
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