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Útdráttur  

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara hvort Ísland uppfylli skuldbindingar sínar 
samkvæmt samningi Evrópuráðsins um hagræðingu úrslita í íþróttakeppnum. Í því skyni 
verður í upphafi ritgerðarinnar dregin upp heildstæð mynd af hugtakinu hagræðing úrslita. 
Hagræðing úrslita er skilgreind í ritgerðinni sem, fyrirkomulag, gjörningur eða aðgerðarleysi 
sem er af ásetningi og miðar að því að breyta úrslitum eða gangi íþróttakeppna með 
óviðeigandi hætti í því skyni að víkja alfarið eða að hluta til frá hinu ófyrirsjáanlega eðli 
fyrrnefndrar íþróttakeppni til þess aftur að ná fram óréttmætum ávinningi fyrir sjálfan sig eða 
aðra. 

Þá er í ritgerðinni varpað ljósi á mikilvægi íþrótta í nútímasamfélagi og skoðað hvaða 
afleiðingar hagræðing úrslita getur haft í för með sér gagnvart eðli og hlutverki íþróttuna. Því 
næst er fjallað um þá aðila sem helst teljast bærir til að hagræða úrslitum og að því loknu gerð 
athugun á umfangi slíkrar háttsemi á Íslandi.  

Næst er farið yfir aðgerðir ýmissa alþjóðasamtaka gegn hagræðingu úrslita og meginefni 
samnings Evrópuráðsins útlistað. Meginviðfangsefni ritgerðarinnar er fyrst og fremst skoðun 
á  reglum innlendra íþróttasambanda og ákvæði almennu hegningarlaganna sem taldar eru ná 
yfir háttsemina. Einnig voru skoðaðar sambærilegar reglur í Danmörku og Noregi í þeim 
tilgangi að kanna hvað Norðurlöndin hafa gert í baráttunni gegn hagræðingu úrslita á 
Norðurlöndunum.  

Helsta niðurstaða ritgerðarinnar er sú að núverandi regluverk gegn hagræðingu úrslita á 
Íslandi er illa til þess fallið að ná yfir háttsemina með fullnægjandi hætti og uppfyllir Ísland 
því ekki skuldbindingar sínar samkvæmt samningi Evrópuráðsins. 
  



  

Abstract  

This thesis will endeavour to answer whether Iceland has met its obligations pursuant to the 
Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions (hereinafter the 
„Europe Convention“). For that purpose, a comprehensive discussion on the term 
manipulation of sports competitions, which means an intentional arrangement, act or omission 
aimed at an improper alteration of the result or the course of a sports competition in order to 
remove all or part of the unpredictable nature of the aforementioned sports competition with a 
view to obtaining an undue advantage for oneself or for others. 

Further, the importance of sports in modern society will be highligted and the effect of 
manipulation of sports competitions will be reviewed towards the nature and role of sports. 
Subsequently, there is a coverage on the parties who are mainly considered competent to 
manipulate sports competitions and finally an overview of the scope of such manipulation 
conducted in Iceland. 

Thereafter, an overview of the actions of various international organisation against 
manipulation of sports competitions will be reviewed and the substance of the Europe 
Convention outlined. The main subject of this thesis is the review that was made on the rules 
of domestic sports associations and the provisions of the general criminal code, which are 
considered relevant for manipulation of sports competitions. Furthermore, similar rules in 
Denmark and Norway were viewed for the purpose of examining the actions made by the 
Nordic Countries in the fight against the manipulation of sports competitions. 

The main conclusion of the review conducted by this thesis implies that the currenct 
regulatory framework against the manipulation of sports competitions is unsuited for covering 
the conduction of manipulation of sports competitions adequately and therefore, Iceland is not 
considered to be in full complience with its obligations pursuant to the Europe Convention. 
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1 INNGANGUR  
Talsverð þróun hefur átt sér stað á undanförnum áratugum í íþróttum sem njóta nú orðið 

gífurlegra vinsælda á alþjóðlegum vettvangi og velta þar af leiðandi gríðarlegu fjármagni.1 En 

með auknum vinsældum hafa ýmis vandamál innan íþróttanna aukist. Þar má helst nefna 

einhvers konar spillingu sem birtist meðal annars í lyfjamisnotkun íþróttamanna, 

félagaskiptum á ungum leikmönnum og hagræðingu úrslita í íþróttakeppnum. Af 

framangreindum atriðum er hagræðing úrslita talin vera helsta ógnin sem steðjar að 

nútímaíþróttum. Ekki er hægt að segja að hagræðing úrslita sé nýtt fyrirbrigði en sú aukning 

sem orðið hefur á þess konar háttsemi á síðustu árum má rekja til aukinnar vinsælda 

íþróttaveðmála. Þær vinsældir hafa orðið til meðal annars vegna meiri og hraðvirkari 

upplýsingatækni, með tilkomu aukins framboðs af ólöglegri veðmálastarfsemi, með afnámi 

viðskipta milli landa og með aukinni vöru- og markaðsþróun á alþjóðlegum veðmálamarkaði.2  

Nauðsyn þess að berjast gegn hagræðingu úrslita er mikil. Í fyrsta lagi er háttsemin talin 

ógna heilindum íþrótta, ímynd þeirra og gildum. Sé þessum heilindum stofnað í hættu getur 

sú staða komið upp að almenningur missi trú á íþróttum en slíkt myndi hafa alvarlegar 

afleiðingar í för með sér. Íþróttahreyfingin reiðir sig mikið á tekjur sem koma frá 

styrktaraðilum, sjónvarpstekjum, auglýsingatekjum, vörumerkjasölu og tekjuinnkomu 

íþróttaviðburðanna. Lifi almenningur í þeirri trú að úrslit íþróttakeppna hafi verið eða geti 

mögulega verið hagrætt, þá aukast líkurnar á því að almenningur hætti að fylgjast með 

íþróttunum með tilheyrandi tekjutapi. Þá aukast einnig líkur á því að bakhjarlar íþróttafélaga 

og íþróttasamtaka muni minnka eða jafnvel slíta öllum tengslum við íþróttahreyfinguna í 

kjölfarið.  

Annað atriði sem vert er að minnast á er þátttaka alþjóðlegra skipulagðra glæpasamtaka 

sem virðast tengjast hagræðingu úrslita í auknum mæli. Hefur það, ásamt þeirri staðreynd að 

hagræðing úrslita sé háttsemi sem kann að eiga sér stað á milli landa, kallað á aukna 

samvinnu ríkja í baráttunni.  

Árið 2014 samþykkti Ísland samning Evrópuráðsins um hagræðingu úrslita í 

íþróttakeppni. Tilgangur samningsins er að leggja áherslu á nauðsyn þess að bregðast við 

hagræðingu úrslita á heildstæðan hátt. Markmið ritgerðarinnar er því að sannreyna hvort 

                                                
1 „Yfirlýsing ráðherra þjóða sem taka þátt í Smáþjóðaleikunum á Íslandi 2015“ 
2 Framkvæmdarstjórn ÍSÍ, „Tillaga um milliþinganefnd um eftirlit með hagræðingu leikja/úrslita“ (19. apríl 
2013) <http://www.isi.is/um-isi/ithrottathing-isi/ithrottathing-isi-2013/tillogur/tillogur/2013/04/05/11-Tillaga-
um-millithinganefnd-um-eftirlit-med-hagraedingu-leikja-urslita/> skoðað 26. nóvember 2016. 
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Ísland hafi uppfyllt skyldur sínar samkvæmt samningi Evrópuráðsins að einhverju eða öllu 

leyti. Efnisskipan er á þá leið að í 2. kafla er farið ítarlega yfir hvað felst í hugtakinu 

„hagræðing úrslita“ og þá háttsemi sem því fylgir. Í þriðja kafla verður farið yfir hvað gert 

hefur verið á alþjóðlegu sviði í þeim tilgangi að sjá hvernig alþjóðasamfélagið sem heild, er 

að bregðast við hagræðingu úrslita og þeim áskorunum sem vandamálinu fylgja. Til viðbótar 

verður litið á samning Evrópuráðsins og helstu ákvæði hans rakin, er varða kröfur til 

íþróttasambanda og yfirvalda samningsríkjanna. Fjórði kafli og jafnframt meginkafli 

ritgerðarinnar inniheldur umfjöllun um innlendan rétt þar sem farið verður yfir reglur helstu 

íþróttasambandanna auk þess að skoða lagaákvæði sem talin eru viðeigandi í baráttunni gegn 

hagræðingu úrslita. Til viðbótar er litið á viðeigandi ákvæði refsilöggjafarinnar.Í fimmta kafla 

verður farið yfir danskan og norskan rétt. Tilgangur þeirrar yfirferðar er að varpa ljósi á hvað 

gert hefur verið í baráttunni gegn hagræðingu úrslita í þeim löndum og hvort Ísland geti horft 

til þeirrar framkvæmdar. Í sjötta kafla eru niðurstöður ritgerðarinnar dregnar saman þar sem 

farið er yfir hvort Ísland uppfylli þær skuldbindingar sem samningur Evrópuráðsins kveður á 

um, ásamt því að setja fram tillögur að úrbótum. 

Mikilvægt er að geta þess að eftirfarandi umfjöllun er einnig miðuð að því að veita 

lesendum ritgerðarinnar innsýn á hagræðingu úrslita í nútímasamfélagi og er það ósk 

höfundar að efni hennar geti orðið kveikja að nýjum viðfangsefnum og leitt af sér 

áframhaldandi rannsóknir á málaflokknum. 
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2 HAGRÆÐING ÚRSLITA 

2.1 Íþróttir og veðmál 
Í upphafi er mikilvægt að gera grein fyrir hvað felst í íþróttaveðmálum en vaxandi vinsældir 

íþróttaveðmála er talin vera ein helsta orsök þeirrar aukningar sem orðið hefur á hagræðingu 

úrslita á síðustu árum. Með íþróttaveðmálum er átt við það athæfi að leggja undir áhættufé í 

þeirri von að fá vinning, sem hefur peningagildi, með fyrirvara um að atvik eigi sér stað í 

framtíð sem er óvissu háð og tengist íþróttakeppni.3 

Með tilkomu veraldarvefsins og þeirri tækniþróun sem orðið hefur á síðustu árum, hefur 

umhverfi íþróttaveðmála gjörbreyst.4 Sem dæmi getur fjárhættuspilari í Japan, veðjað á leik á 

Íslandi í gegnum veðmálasíðu sem starfrækt er á Möltu. Þá hefur tæknin einnig gert 

veðmálafyrirtækjunum kleift að auka framboð á veðmálamöguleikum. Þeir 

veðmálamöguleikar sem viðskiptavinum standa til boða eru í fyrsta lagi hin hefðbundnu 

veðmál þar sem eingöngu er veðjað á úrslit íþróttaviðburða. Veðmálin ganga þá út á það að 

fjárhættuspilarar giska á úrslit með því að velja táknið 1 ef viðkomandi telur að lið á 

heimavelli muni sigra, táknið X ef viðkomandi telur að leiknum muni ljúka með jafntefli en 

táknið 2 ef viðkomandi telur að lið á útivelli muni sigra. 

Annar möguleiki sem veðmálafyrirtækin hafa þróað með sér eru svokölluð undirveðmál 

(e. micro-bet). Undirveðmál eru veðmál þar sem úrslit íþróttakeppna skipta ekki höfuðmáli 

heldur atvik sem eiga sér stað innan keppninnar. Sem dæmi um undirveðmál eru fjöldi gulra 

spjalda í knattspyrnuleik, hvort skorað verði mark í leiknum, hvort knattspyrnuliðið byrjar 

með boltann, hversu mörg horn verða dæmd o.s.frv. Hafa þessi veðmál skapað nýja 

möguleika fyrir aðila til þess að hagræða atvikum innan leiksins, svokölluð ,,spot-fixing”. 

Auk undirveðmála hafa veðmálafyrirtækin á síðustu árum, boðið upp á þann möguleika að 

veðja á úrslit eða atvik íþróttakeppna, á meðan keppninni stendur. Hafa slík veðmál verið 

kölluð ,,live-bet”, eða ,,in-play” veðmál. Með því er átt við að hægt sé að veðja á 

íþróttakeppni á rauntíma, til dæmis þegar aðili veðjar á að næsta mark sé skorað í 

knattspyrnuleik eftir að leikurinn er byrjaður. Samkvæmt rannsókn sem unnin var af 

Sorbonne háskóla í Frakklandi og alþjóðlegu öryggissamtökum íþróttanna (e. International 

                                                
3 Directorate General of Democracy, „Convention on the Manipulation of Sports Competitions(Macolin 
Convention): Mapping of Actors involved in  Fighting the Manipulation of Sports Competitions (Draft)“ 
(Council of Europe 16. september 2016) T-MC(2016)018 3 <http://www.coe.int/t/dg4/sport/Match-fixing/T-
MC(2016)18%20Mapping%20MdT%201.09.16.pdf> skoðað 22. nóvember 2016. 
4 Pascal Boniface, „Sports betting and corruption - How to preserve the integrity in sport“ (2012) 4 
<http://www.sportaccord.com/multimedia/docs/2012/02/2012_-_IRIS_-_Etude_Paris_sportifs_et_corruption_-
_ENG.pdf> skoðað 14. október 2016. 
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center for sports security) er talið að slík veðmál séu nú orðin um 70% allra veðmála sem 

veðmálafyrirtækin selja út.5  

Erfitt er að slá því föstu hvert heildarverðmæti veðmálamarkaða er. Ástæðan er sú að 

veðmál eru ólögleg á mörgum stöðum heimsins sem þýðir að stór hluti 

íþróttaveðmálafyrirtækja starfa á svörtum mörkuðum, án eftirlits. Þó hefur verið áætlað að 

heildarvirði slíkra markaða sé á bilinu 700 til 1000 milljarðar bandaríkjadollara á ári og þar af 

komi 70% þeirrar fjárhæðar frá knattspyrnuveðmálum.6 Umfjöllun ritgerðarinnar beinist því 

að mestu leyti að hagræðingu úrslita í tengslum við knattspyrnuleiki. 

2.2 Sögulegt yfirlit 
Hagræðing úrslita er tiltölulega óþekkt fyrirbæri á Íslandi enda hefur lítið verið fjallað um 

þess konar háttsemi af íslenskum fræðimönnum. Staðreyndin er hins vegar sú að hagræðing 

úrslita er gríðarlega margþætt vandamál sem teygir anga sína landamæra á milli. Til þess að 

varpa ljósi á útbreiðslu og aðferð þessarar háttsemi er nauðsynlegt að greina frá nokkrum 

tilfellum sem komið hafa upp í gegnum tíðina.  

Fyrsta skjalfesta dæmið um spillingu í íþróttum nær allt til ársins 388 f.Kr. en talið er að 

boxarinn Eupolos frá Thessaly-héraði í Grikklandi hafi mútað þremur keppinautum sínum á 

Ólympíuleikunum til þess að tryggja að hann myndi vinna gull á leikunum. Upp komst um 

málið og var Eupolos dæmdur til greiðslu sektar.7 

Ef horft er til nútímaíþrótta þá má finna nokkur tilfelli sem áttu sér stað í upphafi síðustu 

aldar. Hið fyrsta átti sér stað í knattspyrnuleik milli Manchester United og Liverpool í ensku 

deildinni en málsatvik voru þau að sjö leikmenn úr báðum liðum veðjuðu á að Manchester 

United myndi vinna leikinn. Leikmennirnir sáu til þess að úrslitin færu líkt og fyrir fram var 

ákveðið, eða með 2-0 sigri United. Í kjölfarið voru áðurnefndir leikmenn dæmdir í 

lífstíðarbann frá knattspyrnu.8 

Annað risavaxið mál sem nefnist ,,the Black Sox Scandal” vakti gríðarlega athygli árið 

1919 þegar lið Chicago White Sox og Cincinnati Reds mættust í úrslitum bandarísku 

hafnaboltadeildarinnar. Á þeim tíma voru White Sox álitnir besta lið landsins enda liðið 

skipað mörgum af stærstu hafnaboltastjörnum þess tíma. Fyrir fyrsta leikinn í úrslitarimmunni 

                                                
5 Laurent Vidal, „Protecting the integrity of sport competition - The last bet for modern sport“ (Sorbonne-ICSS 
2014) 27. 
6 Tom Serby, „The Council of Europe Convention on Manipulation of Sports Competitions: the best bet for the 
global fight against match-fixing?“ (2015) 15 (1) The International Sports Law Journal 83, 92. 
7 Graham Brooks, Azeem Alem og Mark Button, Fraud corruption and sport. (1.útg., Palgrave Macmillan 2013) 
45. 
8 Jens Evald, Dansk & international sportsret (1. útgáfa, Jurist og Okonomforbundets Forlag 2014) 233. 



 5 

var Chick Gandil, sem þá var einn af leikmönnum White Sox, boðnar mútur frá mönnum sem 

ætluðu sér að græða á úrslitarimmu liðanna. Fyrirmælin voru þau að leikmenn White Sox 

þurftu að tapa úrslitarimmunni en myndu í staðinn fá eingreiðslu upp á 80.000 bandarískra 

dollara. Gandil samþykkti tilboðið og fékk sjö aðra leikmenn White Sox með sér til þess að 

hagræða rimmunni. White Sox tapaði fyrsta leiknum en á þessum tíma voru spilaðir allt að 

níu leikir til að ákvarða úrslitin. Daginn áður en leikurinn fór fram barst Eddie Cicotte, einum 

þessara sjö leikmanna sem með voru í hagræðingunni, greiðsla að fjárhæð $10.000. Fyrir 

annan leikinn höfðu leikmenn White Sox ekki fengið neina greiðslu, en þeir ákváðu engu að 

síður að tapa leiknum. Kvöldið eftir annan leikinn krafðist Gandil þess að leikmennirnir 

myndu fá $40.000 greiðslu eða þeir myndu hætta við samkomulagið. Í kjölfarið fengu 

leikmennirnir aðra $10.000. Á þeim tímapunkti skynjuðu þeir að ekki væri allt sem sýndist og 

ákváðu því að vinna þriðja leikinn, sem þeir gerðu. Fyrir fjórða leikinn fengu leikmennirnir 

$20.000 greiðslu og var lofað jafnhárri greiðslu til viðbótar ef þeir myndu tapa leiknum. 

White Sox tapaði fjórða leiknum en greiðslan barst aldrei. Leikmennirnir ákváðu því að ganga 

frá borði og léku til sigurs í fimmta og sjötta leiknum. Arnold Rothstein, einn þeirra sem fékk 

leikmenn White Sox til að hagræða úrslitunum, tók þá málin í sínar hendur og hótaði 

leikmönnum og fjölskyldum þeirra líkamsmeiðingum ef þeir myndu ekki tapa síðasta 

leiknum. White Sox tapaði leiknum en í kjölfarið fór orðrómur á kreik um að úrslitunum hefði 

verið hagrætt. Hófst því rannsókn á málinu sem endaði með því að allir leikmennirnir voru 

dregnir fyrir dóm. Þar voru þeir þó allir sýknaðir vegna skorts á sönnunargögnum en 

bandaríska hafnaboltasambandið dæmdi þá hins vegar í lífstíðarbann frá öllum tengslum við 

hafnabolta.9 

Fleiri mál hafa skotið upp kollinum á síðustu áratugum, en í byrjun áttunda áratugarins 

varð þýska úrvalsdeildin í knattspyrnu fyrir miklu áfalli vegna spillingar.  Forseti þýska 

knattspyrnufélagsins Kickers Offenbach, Horst Gregorio Canellas, kom þá fram með 

sönnunargögn sem sýndu fram á að mikill fjöldi leikmanna hafði þegið mútur í skiptum fyrir 

að hagræða úrslitum leikja. Fjöldinn allur af knattspyrnufélögum voru tengd við málið, þar á 

meðal Arminia Bielefeld, Hertha Berlin, Schalke og Köln.10 

Árið 2008 átti sér stað umfangsmikið mál sem kallað hefur verið Bochum-málið.11 Það 

komst upp þegar lögreglan í Bochum var að rannsaka króatískt glæpagengi í von um 

upplýsingar um fíkniefna- og mansalsviðskipti. Við hlerun komst lögreglan yfir allt aðrar 

                                                
9 sama heimild 234–235. 
10 sama heimild 235. 
11 Boniface (n. 4) 12. 
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upplýsingar um starfsemi glæpahringsins en hún gerði upphaflega ráð fyrir, þar sem rúmlega 

320 knattspyrnuleikjum í alls níu löndum hafði verið hagrætt. Jafnframt kom í ljós að asísk og 

austur-evrópsk glæpasamtök höfðu eytt um 10 milljónum evra til þess að múta leikmönnum 

og dómurum víðs vegar um Evrópu. Málið varð á endanum grundvöllur að fjölda dómsmála 

gegn glæpamönnum og aðilum íþróttanna, en nánar verður vikið að því síðar. 

Síðasta tilfellið sem nefnt verður í þessu samhengi er nýlegt mál sem fór fyrir dómstóla í 

Noregi en höfundur telur málið vera skólabókardæmi um hagræðingu úrslita og það ferli sem 

þar á sér stað.12 Í málinu, sem hefur verið nefnt Follo/Asker-málið, var um að ræða sjö aðila 

sem voru ákærðir fyrir að hagræða úrslitum í annarri deild norsku knattspyrnunnar. Þar sem 

hinir ákærðu í málinu voru ekki nafngreindir þá verður þeirra getið hér eftir með bókstöfum. 

Aðilar A, B og C, voru allir leikmenn Follo en hinir ákærðu D og E voru leikmenn Asker. Til 

viðbótar voru tveir menn ákærðir, þeir F og G fyrir aðild sína að málinu en þeir áttu að hafa 

boðið leikmönnunum mútur. 

Málið komst upp eftir að nafnlaus símtöl bárust til fjölmiðla og norska 

knattspyrnusambandsins þess efnis að úrslitum tveggja leikja í norsku 2. deildinni hefði verið 

hagrætt. Í kjölfarið, þann 9. júlí 2012 kærði norska knattspyrnusambandið málið til 

lögreglunnar sem hóf um leið rannsókn á málinu. 

Málsatvik voru þau að sunnudaginn 24. júní 2012 voru leiknir tveir leikir í norsku annarri 

deildinni í knattspyrnu; annars vegar leik milli Østsiden og Follo og hins vegar leik milli 

Frigg og Asker. Í leiknum á milli Østsiden og Follo voru A, B og C í byrjunarliði Follo. B var 

markmaður liðsins, C var varnarmaður og A var miðjumaður. Eftir fyrri hálfleik leiddi Follo 

0-2 og á 52. mínútu juku þeir forustuna í 0-3. Á þeim tímapunkti benti allt til þess að Follo 

myndi sigra í leiknum en á 66. mínútu skoraði Østsiden hins vegar mark. Í kjölfarið opnuðust 

flóðgáttir og endaði leikurinn á þann veg að Østsiden sigraði á ótrúlegan hátt 4-3. Í 

síðarnefnda leiknum voru D og E báðir í byrjunarliði Asker, en eftir fyrri hálfleik var staðan 

markalaus. D var þá skipt út af á meðan E spilaði allan leikinn og til þess að gera langa sögu 

stutta þá lauk leiknum með 7-1 tapi Asker. 

Í dómnum kom fram að ekki hafi mátt sjá að hinir ákærðu hefðu vísvitandi afkastað undir 

getu í leikjunum. Hvorki þjálfarar né aðrir virtust hafa orðið varir við neitt óvenjulegt, hvorki 

á meðan leik stóð, né eftir hann. Í dómnum voru meira að segja taldar upp ýmsar ástæður fyrir 

úrslitum leikjanna. Ein ástæðan var sú að miklar rigningar á leikdag gerðu aðstæður mjög 

erfiðar fyrir leikmenn. Að sama skapi voru þessir leikir, síðustu leikir deildarinnar fyrir 

                                                
12 RG 2014 s. 162223 (Oslo Tingrett) 
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sumarfrí leikmanna en þá eiga úrslit oft til með að verða nokkuð óvenjuleg. Einnig var þess 

getið að Asker hafði slegið úrvalsdeildarlið Stabæk út úr bikarkeppninni, aðeins þremur 

dögum fyrir leikinn gegn Frigg. Því hefðu fjölmargir leikmenn Asker gert sér glaðan dag að 

leik loknum og fagnað sigrinum langt fram á nótt. Þrátt fyrir þessar ástæður var talið 

grunsamlegt að Follo hafi misst niður afgerandi forystu á stuttum tíma og að Asker hafi tapað 

seinni hálfleiknum 7-1, enda var getumunur þessara liða ekki talinn vera sérstaklega mikill.  

Eðli málsins samkvæmt þótti gríðarlega erfitt að sjá, einungis út frá frammistöðu 

umræddra leikmanna hvort hagræðing hafi átt sér stað. Þess í stað var farið í að rannsaka 

hegðun og ferðir leikmannanna, auk þeirra F og G, dagana fyrir umrædda leiki. Við rannsókn 

lögreglu kom í ljós að nokkrum dögum fyrr hafði G fengið leikmennina D, B, C og A til þess 

að hitta sig á veitingastað í bænum Udevalla í Svíþjóð, en G og D voru kunningjar. Var því 

haldið fram að G hafi á umræddum fundi, boðið leikmönnunum greiðslur fyrir að tapa 

leikjunum en allir ákærðu neituðu því. Sögðu þeir ástæðuna fyrir fundinum vera þá að D og 

B, hafi rætt viðskiptaáætlun við G um sölu á sólgleraugum.  

Í málinu kom hins vegar fram að eftir leikina, þegar G hafði tekið út vinningsféð, þá hafi 

hann greitt þeim D og B alls 15.000 norskar krónur. Ákærðu gengust við því að hafa fengið 

peninginn frá G en töldu hins vegar að G hefði greitt þeim fjárhæðina sem þakklætisvott fyrir 

upplýsingar sem leikmennirnir létu hann fá fyrir umrædda leiki. Upplýsingarnar voru meðal 

annars um að lykilmenn hjá bæði Asker og Follo væru meiddir og myndu ekki taka þátt í 

umræddum leikjum. Dómurinn taldi þessa skýringu leikmannanna ekki trúverðuga enda lágu 

fyrir smáskilaboð og upptökur af símtölum leikmannanna sín á milli þar sem fjárhæðirnar 

voru ræddar. Taldi dómurinn því hafið yfir allan vafa að leikmennirnir hefðu þegið mútur frá 

G, og dæmdi þá fyrir spillingu og fjársvik. 

Við rannsókn á hegðun G fyrir umrædda leiki kom í ljós að daginn fyrir leikina hafði 

hann, ásamt F, keyrt á nokkra sölustaði í Osló og veðjað eingöngu á að bæði Asker og Follo 

myndu tapa sínum leikjum. Ástæðan þess að G og F þurftu að fara á nokkra staði var sú að 

reglur norska getraunasambandsins kveða á um ákveðið hámark á fjárhæðum sem hægt er að 

veðja á einstaka viðburði á hverjum stað. Þeir F og G veðjuðu fyrir hámarks upphæð á öllum 

þeim stöðum sem þeir fóru á, eða fyrir alls 50.000 norskar krónur. Eftir að úrslit leikjanna 

lágu fyrir fengu þeir greiddar 250.000 norskar krónur í vinning. Dómurinn taldi það 

grunsamlegt að G hefði eitt öllum deginum í að veðja eingöngu á leiki Follo og Asker sem 

benti til þess að G hafi vitað hvernig leikirnir færu, enda komist að samkomulagi við 

leikmennina á fundinum í Udevalla að þeir myndu hagræða úrslitum leikjanna gegn greiðslu. 
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Hann var því álitinn vera höfuðpaur í málinu og dæmdur í eins árs og sex mánaða fangelsi 

fyrir stórfellt spillingarbrot. F var hins vegar aðeins dæmdur til greiðslu sektar. 

2.3 Skilgreining á hagræðingu úrslita 
Með ofangreindum málum hefur verið reynt að sýna fram á aðferð og útbreiðslu hagræðingu 

úrslita. Það sem eftir stendur er hins vegar að afmarka með einhverjum hætti hvað hugtakið 

sjálft felur í sér. Þrátt fyrir að það sé vel þekkt meðal almennings, þá hefur reynst torvelt að 

skilgreina það á þann hátt að undir það falli öll sú háttsemi sem þar á við.13 Má því álykta að 

skýring hugtaksins sé breytileg og háð huglægu mati manna hverju sinni.  

Þegar rýnt er í hugtakið, hagræðing úrslita í íþróttakeppnum, þá má segja að hið klassíska 

dæmi sé þegar íþróttamenn eða dómarar ákveða að hagræða keppnisleik sem þeir eða aðrir 

tengdir þeim hafa veðjað á, í fjárhagslegum tilgangi. Ástæðan fyrir því að íþróttamenn og 

dómarar eru taldir sérstaklega upp, er sú að þetta eru aðilarnir sem geta haft bein áhrif á 

framgang íþróttaleikja og eru því í lykilstöðu til þess að hagræða þeim.14 Hagræðing úrslita er 

hins vegar mun flóknara og margþættara hugtak en svo. Ástæður að baki hagræðingu úrslita 

eru til að mynda ekki alltaf fjárhagslegar en skipta má hugtakinu upp í tvo meginflokka. 

Annars vegar hagræðingu úrslita í fjárhagslegum tilgangi og hins vegar hagræðingu úrslita í 

ófjárhagslegum tilgangi.15 

2.3.1 Hagræðing úrslita í fjárhagslegum tilgangi 

Ástæður að baki hagræðingu úrslita í fjárhagslegum tilgangi má aðallega rekja til 

íþróttaveðmála, en í slíkum tilfellum er aðalmarkmið þess sem hagræðir að ná fram 

efnahagslegum ávinningi, óbeint í gegnum íþróttakeppni, með því að veðja á hana.16  

2.3.2 Hagræðing úrslita í ófjárhagslegum tilgangi 

Þegar úrslitum er hagrætt í ófjárhagslegum tilgangi geta margar ástæður átt við en í flestum 

tilvikum liggur íþróttatengdur hvati að baki slíkri háttsemi. Dæmi um slíkt er þegar 

íþróttamaðurinn sér hag í því að tapa viljandi og þar með eiga kost á hagstæðari andstæðingi í 

næstu umferð. Nærtækt dæmi um slíkt tilfelli átti sér stað á Ólympíuleikunum í London árið 

                                                
13 Evald (n. 8) 230. 
14 UNODC, „Resource Guide on Good Practices on the Investigation of Match-Fixing“ (United Nations office 
on drugs and crime ágúst 2016) 5 <https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2016/V1602591-
RESOURCE_GUIDE_ON_GOOD_PRACTICES_IN_THE_INVESTIGATION_OF_MATCH-FIXING.pdf> 
skoðað 14. nóvember 2016. 
15 KEA European Affairs, „Match-fixing in sport - A mapping of criminal law provisions in EU 27.“ (2012) 10 
<http://ec.europa.eu/sport/library/studies/study-sports-fraud-final-version_en.pdf> skoðað 14. nóvember 2016. 
16 sama heimild. 
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2012.17 Á leikunum voru átta leikmenn í tvíliðaleik í badminton dæmdir úr keppni af þeirri 

ástæðu að þeir neituðu að leggja sig fram og reyna að vinna leikina sína. Ástæðan fyrir því var 

sú, að með ósigri myndu leikmennirnir mæta auðveldari andstæðingum í undanúrslitum 

leikanna.   

Einnig hafa ástæður fyrir hagræðingu úrslita í íþróttalegum tilgangi verið raktar til 

fyrirbæri sem á sér stað í lok keppnistímabils (e. End of season phenomenon), en slíkar 

aðstæður geta birst þegar annað liðið er að berjast við fall úr deildinni á meðan andstæðingar 

þeirra hafa aftur á móti að engu að keppa. Við það skapast hætta á að liðin semji sín á milli 

hvernig leikurinn muni enda án þess að það sé beint tengt veðmálastarfsemi.18  

Þrátt fyrir að hvatinn á bak við ofangreind dæmi sé ekki beint fjárhagslegur ávinningur, 

líkt og þegar hagræðing tengist veðmálum, þá er það ljóst að slíkt getur haft alvarlegar 

afleiðingar. Lið sem til að mynda falla á kostnað slíkra samninga verða af gríðarlegum tekjum 

vegna dvínandi áhuga stuðningsmanna, minnkandi auglýsingatekna og samninga við 

styrktaraðila. Þá eykur slík háttsemi áhættuna á því að þeir sem búa yfir upplýsingum um það 

að íþróttamaður ætli sér að tapa, þá skapast hætta á að hann hagnýti sér það til ávinnings.19 

Rannsóknir hafa þó sýnt að þau tilfelli þar sem úrslitum er hagrætt í íþróttalegum tilgangi eru 

töluvert færri en þau sem framkvæmd eru í fjárhagslegum tilgangi og tengd veðmálum.20 

2.3.3 Skilgreining hugtaksins. 

Umfjöllun um hugtakið hagræðing úrslita hefur aukist á síðustu árum og fjallað hefur verið 

um það í alþjóðlegum fræðiritum, af stjórnvöldum ríkja, Evrópusambandinu og af öðrum 

hagsmunasamtökum.21 Enn hefur hugtakið þó ekki fengið viðurkennda alþjóðlega 

skilgreiningu.22 Til þess að hægt sé að ná marktækum árangri í baráttunni gegn hagræðingu 

úrslita hefur Evrópuráðið talið mikilvægt, að skilgreining hugtaksins sé samræmd og 

viðurkennd um allan heim.23  

Til þess að fá hugmynd um hvað hugtakið felur í sér skal horft til skilgreiningar 

Evrópuráðsins um hagræðingu úrslita frá árinu 2014. Einnig er ástæða til að skoða 

                                                
17 Paul Kelso, „Badminton pairs expelled from London 2012 Olympics after „match-fixing“ scandal“ (1. ágúst 
2012) <http://www.telegraph.co.uk/sport/olympics/badminton/9443922/Badminton-pairs-expelled-from-
London-2012-Olympics-after-match-fixing-scandal.html> skoðað 14. nóvember 2016. 
18 KEA European Affairs (n. 15) 10. 
19 UNODC (n. 14) 3. 
20 KEA European Affairs (n. 15) 10. 
21 Evald (n. 8) 230. 
22 sama heimild. 
23 Johanna Peurala, „Match-manipulation in football - the challenges faced in Finland“ (2013) 13 (3) The 
International Sports Law Journal 268, 270. 
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skilgreiningu danska Íþrótta- og Ólympíusambandsins (DIF) frá 2013, sem og skilgreiningu 

sem Noregur setti fram í aðgerðaráætlun gegn hagræðingu úrslita árið 2013. 

2.3.3.1 Skilgreining Evrópuráðsins 

Skilgreining Evrópuráðsins á hagræðingu úrslita er að finna í samningi Evrópuráðsins um 

hagræðingu úrslita íþróttakeppna sem samþykktur var árið 2014.24 Þar kemur fram: 

[...] fyrirkomulag, gjörning eða aðgerðarleysi sem er af ásetningi og miðar að því að 
breyta úrslitum eða gangi íþróttakeppni með óviðeigandi hætti í því skyni að víkja alfarið 
eða að hluta til frá hinu ófyrirsjáanlega eðli fyrrnefndrar íþróttakeppni til þess aftur að ná 
fram óréttmætum ávinningi fyrir sjálfan sig eða aðra. 

Í greinargerð með samningnum er að finna nánari útskýringar á orðanotkun 

skilgreiningarinnar.25 Samkvæmt 50. mgr. greinargerðarinnar segir að um sé að ræða almenna 

skilgreiningu sem lýsir mismunandi tegundum af hagræðingu sem samningnum er ætlað að ná 

yfir. Skilgreiningunni sé þó ekki ætlað að tilgreina umfang háttseminnar með tæmandi hætti. Í 

51. mgr. er kveðið á um að hugtakið ,,miðar að því” í skilgreiningunni bendi til þess að það sé 

ekki eingöngu gert að skilyrði að fyrirkomulag, gjörningur eða aðgerðarleysi breyti úrslitum 

eða gangi íþróttakeppni, heldur eigi hún einnig við þegar ásetningur liggur að baki tilraunar til 

þess að hagræða úrslitum þó það mistakist. Í 52. mgr. er kveðið á um að hugtakið ,,í því skyni 

að” bendi til þess að ekki sé gert að skilyrði að áform manna um að ná fram óréttmætum 

ávinningi fyrir sig eða aðra, gangi eftir. Með því er átt við að sá sem hagræðir þurfi ekki að 

hlotnast ávinningur af háttseminni. Slíkt getur til dæmis gerst þegar veðmálafyrirtæki verður 

þess vart að eitthvað óvenjulegt eigi sér stað og hættir við að bjóða upp á veðmál á þeim 

íþróttaviðburði sem stóð til að hagræða. Í 53. mgr. er kveðið á um að hugtakið ,,óviðeigandi” 

vísar til þess að fyrirkomulag, gjörningur eða aðgerðarleysi, samkvæmt skilgreiningunni, 

þurfi ekki eingöngu að varða brot gegn gildandi löggjöf heldur gilda reglur íþróttasambanda 

einnig. Samkvæmt 54. mgr. merkir hugtakið ,,ásetningi” einfaldlega að fyrirkomulag, 

gjörningur eða aðgerðarleysi sem ætlað er að hafi áhrif á eðlilegan og sanngjarnan gang 

keppninnar verði að hafa verið gjört af ásetningi. Með hugtakinu ,,óréttmætum ávinningi” er 

gefið í skyn að ekki sé gert að skilyrði að fjárhagslegur ávinningur hljótist af heldur tekur 

skilgreiningin einnig til ófjárhagslegs ávinnings.  

Dæmi um tilvik sem falla undir þessa skilgreiningu eru í fyrsta lagi þegar íþróttamaður 

vísvitandi tapar keppnisleik eða ákveðnum áfanga keppnisleiks, til dæmis einu setti í tennis. Í 
                                                
24 Directorate General of Democracy (n. 3) 3. 
25 „Explanatory Report to the Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions“ 
(Council of Europe 2014) No. 215 9–10 
<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d3
83f> skoðað 29. nóvember 2016. 
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öðru lagi þegar frammistaða íþróttamanns er vísvitandi undir getu eða þegar íþróttamaður 

vísvitandi dettur úr keppni. Slíkt er sem dæmi þekkt í tennis, þar sem íþróttamaður mætir 

eingöngu til þess að fá greitt fyrir að mæta en ætlar sér ekki að ná árangri á mótinu. Í þriðja 

lagi er hægt að nefna fyrirbærið þar sem úrslit íþróttakeppni skipta ekki höfuðmáli heldur er 

atvikum innan keppninnar hagrætt (e. Spot-fixing). Í fjórða lagi tekur skilgreiningin til þess 

þegar dómari hagnýtir sér þau völd sem hann hefur til þess að hafa áhrif á atvik og úrslit 

leikja. Í fimmta lagi nær skilgreiningin til utanaðkomandi aðila, líkt og starfsmanna og 

stjórnarmanna, sem geta haft áhrif  á umhverfi íþróttakeppna.26 

2.3.3.2 Skilgreining norsku aðgerðaráætlunarinnar  

Árið 2013 gaf norska menningarmálaráðuneytið út aðgerðaráætlun í þeim tilgangi að koma í 

veg fyrir, greina og bregðast við hagræðingu úrslita í íþróttum.27 Í formála áætlunarinnar var 

kveðið á um, að hagræðing úrslita í íþróttalegum tilgangi næði út fyrir efni hennar. Hefur 

aðgerðaráætlunin því eingöngu að geyma skilgreiningu á hagræðingu úrslita í fjárhagslegum 

tilgangi.  

Til að byrja með var hagræðingu úrslita skipt upp í þrjá flokka. Fyrsti flokkurinn, 

,,match-fixing” kvað á um hefðbundna hagræðingu á úrslitum íþróttakeppna og nefndi sem 

dæmi þegar liðum eða einstökum íþróttamönnum er greitt fyrir að tapa. Annar flokkurinn, 

,,spot-fixing” er þegar einstaka atburðum íþróttakeppna er hagrætt, sem hafa ekki endilega 

áhrif á lokaniðurstöðu keppninnar. Þriðji flokkurinn, ,,point-shaving” er þegar 

lokaniðurstöðum íþróttakeppna er hagrætt en ekki úrslitunum. Til dæmis þegar leikmönnum 

er greitt fyrir að vinna ekki andstæðing sinn með meira en 10 stigum. Að lokum var hugtakið, 

hagræðing úrslita, skilgreint sem hagræðing á íþróttakeppni, þar sem aðilar (íþróttamenn, 

þjálfarar, framkvæmdastjórar, dómarar og fleiri) sækjast eftir að hagræða úrslitum eða 

einstökum atvikum íþróttakeppna í fjárhagslegum tilgangi fyrir sig eða aðra.28  

                                                
26 UNODC (n. 14) 4. 
27 Norwegian Ministry of Culture, „National Action Plan against Match-fixing in Sport 2013-2015“ (Norwegian 
Ministry of Culture 2013). 
28 Í aðgerðaráætluninni segir orðrétt: Kampfiksing defineres som manipulering av en idrettskonkurranse, hvor 
involverte aktører (utøvere, trenere, ledere, dommere etc.), for økonomisk vinning for seg selv eller andre, søker 
å påvirke resultatet av konkurransen eller enkelthendelser underveis i konkurransen. 
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2.3.3.3 Skilgreining Íþrótta- og Ólympíusambands Danmerkur 

Árið 2013 innleiddi DIF umfangsmikið regluverk inn í lög sambandsins sem fjallaði 

heildstætt um bann gegn hagræðingu úrslita í íþróttakeppnum.29 Í regluverkinu var hugtakið 

hagræðing úrslita skilgreint á eftirfarandi hátt:  

Athöfn sem leiðir til óreglulegra breytinga eða hefur áhrif á framgang eða úrslit 
íþróttakeppna eða einstaka atburði hennar í þeim tilgangi að öðlast forskot eða hagnast á 
því sjálfur eða fyrir aðra og fjarlægja þar með alla eða hluta af þeirri óvissu, sem 
venjulega fylgir framgangi og úrslitum íþróttakeppna. Slíkar athafnir geta falið í sér:  

a) Vísvitandi hagræðingu úrslita á íþróttakeppni eða einstökum atburðum hennar. 

b) Að leggja sig vísvitandi ekki fram. 

c) Vísvitandi tapa íþróttakeppni eða einstaka viðburðum hennar. 

d) Að hagnýta sér vísvitandi reglur íþróttarinnar sem settar hafa verið af dómurum,  
mótshöldurum eða öðrum einstaklingum eða íþróttasamböndum sem eru bærir 
til þess að setja slíkar reglur. 

e) Óréttlætanleg afskipti, breyting eða hagnýting á búnaði sem notaður er af 
íþróttasamböndum 

f) Óréttlætanleg afskipti eða breytingar á ytri aðstæðum þar sem íþróttin er iðkuð 

g) Mútur, hótanir eða annars konar þvingandi framkomu gagnvart einstaklingum í 
þeim tilgangi að breyta, tryggja, flýta fyrir eða hafa áhrif á atvik eða útkomu 
íþróttakeppni. 30 

Samkvæmt skilgreiningu DIF fellur háttsemin að hagræða úrslitum bæði undir þau tilvik 

þegar úrslitum er hagrætt og þegar atvikum innan leiksins er hagrætt. Að mati höfundar er 

skilgreining DIF heldur ítarlegri en skilgreining Evrópuráðsins og skilgreining norsku 

aðgerðaráætlunarinnar. Ræðst það einkum vegna þess að regluverk DIF er eingöngu ætlað að 

taka til háttseminnar innan íþróttasambandsins og varðar þar af leiðandi ekki við refsilöggjöf 

                                                
29 „Lovregulativ VIII om forbud mod manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing) og tilsvarende uetisk 
adfærd - Matchfixinglovregulativet“ (Danmarks Idrætsforbund 2013) 
<https://www.dbu.dk/~/media/files/dbu_broendby/matchfixing/dif_lovregulativ_matchfix.pdf> skoðað 29. 
nóvember 2016. 
30 Í reglunum segir orðrétt: Handlinger, som medfører en uregelmæssig ændring eller påvirkning af forløbet eller 
resultatet af en idrætskonkurrence eller dennes enkelte begivenheder for at opnå en fordel eller gevinst for en 
selv eller andre og fjerne hele eller dele af den usikkerhed, der normalt er forbundet med forløbet og udfaldet af 
idrætskonkurrencer. Sådanne handlinger kan bestå i: 

a) forsætlig manipulation af resultatet af en idrætskonkurrence eller dennes enkelte begivenheder, 
b) forsætlig underpræstation, 
c) forsætligt nederlag i en idrætskonkurrence eller dennes enkelte begivenheder, 
d) forsætlig fejlanvendelse af den givne idrætsdisciplins regelsæt foretaget af dommere, officials eller 

andre personer eller organer, der er tillagt kompetence i så henseende, 
e) uberettiget indgriben i, ændring af eller benyttelse af det udstyr, der benyttes i den givne idrætsdisciplin, 
f) uberettiget indgriben i eller ændring af de fysiske rammer, hvorfra eller hvorpå idrætsdisciplinen 

udøves, eller 
g) bestikkelse af, trusler mod eller deltagelse i anden tvingende adfærd over for en person for at ændre, 

sikre, fremskynde eller påvirke et bestemt resultat af en idrætskonkurrence eller dennes enkelte 
begivenheder  
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Danmerkur. Skilgreining Evrópuráðsins er hins vegar ætlað að ná bæði til íþróttasambanda og 

refsilöggjafar ríkja og er þar af leiðandi orðuð á töluvert almennari hátt.  

2.3.4 Innherjaupplýsingar 

Innherjaupplýsingar er annað form spillingar innan íþrótta sem er nátengt hagræðingu úrslita í 

fjárhagslegum tilgangi. Í samningi Evrópuráðsins er að finna skilgreiningu á hugtakinu og þar 

kemur fram: 

upplýsingar sem tengjast keppni og einstaklingur býr yfir vegna stöðu sinnar tengdri 
íþrótt eða keppni, að frátöldum upplýsingum sem hafa þegar verið birtar eða eru 
almenningi kunnar, eru auðveldlega aðgengilegar þeim hluta almennings sem áhuga 
hefur eða hafa verið birtar samkvæmt reglum sem gilda um viðkomandi keppni 

Með innherjaupplýsingum er átt við aðila, sem stöðu sinnar vegna, kemst yfir upplýsingar 

sem geta skipt fjárhættuspilara miklu máli þegar hann leggur veðmál á íþróttakeppni. Þessar 

upplýsingar geta til að mynda varðað ástand íþróttamanns, byrjunarlið knattspyrnuliðs eða 

annarra mikilvægra atriða sem geta haft áhrif á framgang íþróttaviðburðar. Að vissu leyti má 

líkja þessu við innherjaupplýsingar samkvæmt lögum um verðbréfaviðskipti nr. 107/2008.,31 

en innherjaupplýsingar, líkt og þeim er lýst í 120. gr. laganna, geta skipt fjárfesta mjög miklu 

máli við ákvarðanatöku sína á markaðnum.32 

Til þess að setja ofangreint í samhengi við hagræðingu úrslita, þá eru fjárhættuspilarar 

sem búa yfir innherjaupplýsingum, til dæmis um liðsuppstillingar eða ástand leikmanna, með 

mun meira forskot á að veðja á rétt úrslit. Sem raunhæft dæmi þá gæti komið upp tilvik þar 

sem lykilmenn í knattspyrnuliði veikjast skömmu fyrir keppnisleik og í slíkum tilfellum er 

augljóst að styrkleikar liðsins veikjast. Ef veðmálafyrirtæki myndi vita af þess konar 

upplýsingum myndi það lækka stuðulinn á sigur mótherja liðsins.  

2.4 Hverjir eru verndarhagsmunirnir? 
Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to 
unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a language they 
understand. Sport can create hope where once there was only despair. It is more powerful 
than government in breaking down racial barriers.33  

- Nelson Mandela   

                                                
31 Jack Anderson o.fl., „Study on Risk Assessment and Management and Prevention of Conflicts of Interest in 
the Prevention and Fight against Betting-Related Match Fixing in the EU 28 - Final Report“ (Publications Office 
of the European Union júlí 2014) 10 <http://dspace.stir.ac.uk/handle/1893/21176> skoðað 29. nóvember 2016. 
32 Í ákvæðinu segir að með innherjaupplýsingum er átt við nægjanlega tilgreindar upplýsingar sem ekki hafa 
verið gerðar opinberar og varða beint eða óbeint útgefendur fjármálagerninga, fjármálagerningana sjálfa eða 
önnur atriði og eru líklegar til að hafa marktæk áhrif á markaðsverð fjármálagerninganna ef opinberar væru 
33 Transparency International, Global Corruption Report: Sport (Routledge 2016) 3. 
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Friðarsinninn Nelson Mandela hefur sannarlega rétt fyrir sér þegar hann minnist á þau 

mikilfenglegu áhrif sem íþróttir geta haft á íbúa heimsins. Áhrif íþrótta á daglegt líf fólks 

gætir víða í samfélaginu en íþróttir skipa meðal annars stórt hlutverk í tómstundastarfi fólks 

og eru liður í skipulögðu skólastarfi auk þess að vera vinsælt afþreyingarefni. Fyrir land eins 

og Ísland voru áhrifin hvað mest áberandi sumarið 2016 í kjölfar ótrúlegs árangurs íslenska 

karlalandsliðsins á Evrópumótinu í knattspyrnu. Árangur liðsins sameinaði íslensku þjóðina 

og þjóðarstolt landsmanna náði nýjum hæðum þegar tuttugu og sjö þúsund manns sóttu um 

miða til þess að geta fylgst með liðinu í Frakklandi.34 Sömu sögu er að segja um mikilvægi 

íþrótta í alþjóðlegu samhengi. Þær hafa meðal annars hjálpað til við að sameina fólk og þjóðir 

af ólíkum landfræðilegum, stjórnmálalegum og menningarlegum uppruna til að fagna saman 

afrekum íþróttafólks.35 Jafnframt gegna íþróttir gífurlega mikilvægu félagslegu hlutverki. Auk 

þessa félagslega þáttar hafa íþróttir jákvæð áhrif á heilbrigði fólks en þar má nefna að 

vinsældir íþróttamanna, ýta börnum og fullorðnum sem aðhyllast þá, frá tölvuskjánum og í átt 

að hreyfingu. 

Íþróttir hafa einnig á síðustu árum orðið gríðarlega stórt efnahagslegt fyrirbæri. Þrátt fyrir 

að íþróttir velti ekki jafn miklum fjármunum og stór alþjóðleg fyrirtæki þá eru þær engu að 

síður taldar skipa stóran sess sem hluti af hagkerfi ríkja. Sem dæmi má nefna að kostnaðurinn 

við Heimsmeistaramótið í knattspyrnu sem haldið verður í Katar árið 2022 er áætlaður um 

200 milljarðar bandarískra dollara.36 Það þarf því engum blöðum að fletta um það hversu stór 

og mikilvægur hluti íþróttir eru orðnar fyrir samfélagið.  

Baráttan gegn hagræðingu úrslita, snýst í lykilatriðum út á það að verja og viðhalda 

heilindum íþróttanna.37 Það að minni spámenn geti sigrað þá stærri, að Davíð geti sigrað 

Golíat, útskýrir að miklu leyti þær gífurlegu vinsældir sem íþróttir njóta en óvissan sem fylgir 

íþróttakeppni er kjarninn í nútímaíþróttum.38 Um þessi heilindi hefur verið fjallað í ýmsum 

skýrslum, greinum og útgefnum fræðiritum, en eftir stendur spurningin, hvað er átt við með 

heilindum íþrótta?  

Skilgreiningu á hugtakinu má meðal annars finna í reglum Sportaccord39 um heilindi 

íþrótta í tengslum við íþróttaveðmál.40 Þar eru heilindi íþrótta skilgreind sem, grundvallareðli 

                                                
34 „8% þjóðarinnar á EM“ <http://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/06/10/8_prosent_thjodarinnar_a_em/> skoðað 
6. september 2016. 
35 International (n. 33) 3. 
36 sama heimild 31. 
37 Richard H. McLaren, „Is Sport Losing its Integrity?“ (2011) 21 (2) Marquette Sports Law Review, 551. 
38 Boniface (n. 4) 15. 
39 SportAccord er samstarfsvettvangur alþjóða íþróttasérsambandanna 
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íþróttakeppna þar sem heiðarleiki, kunnátta og hæfni eru viðhöfð innan sem utan vallar á þann 

hátt að það samræmist varðveitingu félagslegra og efnahagslegra gilda íþróttanna.41 Þá hefur 

alþjóða íþróttadómstóllinn (CAS) einnig úrskurðað um heilindi íþrótta í máli, CAS 98/200 

AEK Athens & Slavia Prag v. UEFA. Þar segir í málsgrein 25: 

The Panel notes, quite obviously, that honesty and uprightness are fundamental  moral 
qualities that are required in every field of life and of business, and football is no 
exception. More specifically, however, the Panel is of the opinion that the notion of 
integrity as applied to football requires something more than  mere honesty and 
uprightness, both from a sporting and from a business point of view. The Panel considers 
that integrity, in football, is crucially related to the authenticity of results, and has a 
critical core which is that, in the public’s perception, both single matches and entire 
championships must be a true test of  the best possible athletic, technical, coaching and 
management skills of the  opposing sides. Due to the high social significance of football 
in Europe, it is not enough that competing athletes, coaches or managers are in fact 
honest; the public must perceive that they try their best to win and, in particular, that 
clubs make management or coaching decisions based on the single objective of their club 
winning against any other club. 

Þá telur CAS, að hagræðing úrslita sé mögulega alvarlegasta brotið sem framið er gegn 

heilindum íþrótta.42 

Hagræðing úrslita er samkvæmt ofangreindu, í grundvallaratriðum hið gagnstæða við 

heilindi íþróttanna.43 Sé heilindum íþróttanna ógnað og óvissunni sem ríkir yfir 

íþróttakeppnum eytt, þá skapast sú hætta á að íþróttin missir trúverðugleika sinn og 

áhorfandinn missi áhuga. Um leið skapast hætta á því að allt það góða sem íþróttir standa 

fyrir, gæti á endanum horfið á braut. Hagræðing úrslita getur því haft í för með sér alvarlegar 

félagslegar og efnahagslegar afleiðingar, vegna þeirrar neikvæðu ímyndar sem hún dregur upp 

gagnvart íþróttum.44 

2.5 Hverjir hagræða úrslitum? Hinir þrír flokkar. 
Til þess að varpa upp skýrari mynd af því hvað felst í að hagræða úrslitum verður fjallað um 

þá aðila sem taldir eru standa að baki hagræðingu úrslita og þær aðferðir sem þeir notast við.  

Árið 2012 kom út skýrslan, Sports Betting and Corruptio, sem gefin var út af 

SportAccord.45 Í skýrslunni er þeim aðilum sem taldir eru koma að hagræðingu úrslita, skipt 

                                                                                                                                                   
40 SportAccord, „Model Rules on Sports Integrity in Relation to Sports Betting - for all International Sports 
Federations and Organisations“ (SportAccord ágúst 2011) 
<http://www.floorball.org/Liitetiedostot/CB_4_2011_Appex%2021%20-
%20Model%20Rules%20on%20Sports%20Integrityin%20Relation%20to%20Sports%20Betting.pdf> skoðað 
29. október 2016. 
41 Þýðing höfundar 
42 CAS 2009/A/1920 FK Pobeda v. UEFA (málsgrein 115) 
43 Boniface (n. 4) 50–51. 
44 Boniface (n. 4). 
45 sama heimild. 
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upp í þrjá flokka. Sá fyrsti fjallar um grasrótina, eða þá sem hafa bein áhrif á leikinn. Annar 

flokkurinn snýr að íþróttafélögunum sjálfum og spillingu innan þeirra. Sá þriðji snýr að 

utanaðkomandi aðkomu frá skipulögðum glæpasamtökum.  

2.5.1 Grasrótin 

Í öllum þeim málum þar sem úrslitum hefur verið hagrætt, hefur verið átt við íþróttakeppnina 

með einum eða öðrum hætti. Ef grunur leikur á að úrslitum hafi verið hagrætt gefur það auga 

leið að spjótin beinast að leikmönnum eða dómurum leiksins, enda eru það þeir sem hafa mest 

áhrif á framgang íþróttakeppna.46 Það veltur þó á íþróttinni, hversu mikil áhrif einstaklingarnir 

geta haft á framgang keppninnar.  

2.5.1.1 Einstaklingsíþróttir 

Samkvæmt grein sem var gefin út árið 2008 af prófessorunum David Forrest og Ian McHale 

við Salford háskóla í Bretlandi, þá telja þeir líklegra að úrslitum sé hagrætt þegar um 

einstaklingsíþróttir er að ræða.47 Jafnframt telja þeir mesta hættu stafa frá íþróttum líkt og 

tennis, snóker eða badminton þar sem reglur leiksins gera ráð fyrir aðeins tveimur 

leikmönnum sem keppa á móti hvor öðrum. Getur ástæðan stafað frá þeirri staðreynd, að til 

þess að tapa keppni í einstaklingsíþrótt, þarf íþróttamaðurinn aðeins að treysta á eigin 

frammistöðu en ekki framlag annara. Til þess að tapa tennisleik sem dæmi, þá þarf 

tennisspilari eingöngu að slá boltann örlítið of fast í opnum leik, gefa örlítið of laust í uppgjöf 

eða hlaupa örlítið hægar en hann yfirleitt gerir.48 Í slíkum tilfellum getur reynst gríðarlega 

erfitt að sanna háttsemina að leikmaður hafi vísvitandi staðið sig illa en á síðustu árum hafa 

reglulega komið upp orðrómur um spillingu og hagræðingu úrslita í tennis.  

Eitt af fyrstu hagræðingarmálunum sem upp kom í tennis var í Lyon í Frakklandi árið 

2003. Veðmálasíðan Betfair greindi frá því að met hefði verið slegið þegar veðjað var fyrir 

130.000 evrur á sigur Fernandi Vincente gegn þáverandi besta tennisspilara í heimi, Evgeni 

Kafelnikov. Í kjölfar sigurs Vinvente hófst viðamikil rannsókn sem endaði þó með því að 

málið var fellt niður vegna skorts á sönnunargögnum. Í kjölfarið af því máli stigu fjölmargir 

tennisspilarar fram og viðurkenndu að þeir hefðu verið beðnir um að hagræða leikjum 

sínum.49 

                                                
46 sama heimild 15. 
47 David Forrest, Ian McHale og Kevin McAuley, „“Say It Ain’t So”: Betting-Related Malpractice in Sport“ 
(2008) 3 (3) ResearchGate 156, 162. 
48 Evald (n. 8) 236. 
49 Boniface (n. 4) 17. 
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2.5.1.2 Hópíþróttir 

Í þeim málum þar sem um er að ræða hópíþróttir getur reynst þrautinni þyngri að hagræða 

úrslitum keppnisleikja. Oftast þarf að fá bæði liðin til að samþykkja að hagræða úrslitum eða í 

það minnsta nokkra leikmenn úr öðru hvoru liðinu. Það er þó ekki ómögulegt fyrir einstaka 

leikmenn að hafa áhrif á leikinn þar sem sumar stöður gegna mikilvægara hlutverki en aðrar. Í 

knattspyrnu sem dæmi hefur markmannsstaðan verið talin áhrifamesta staðan á 

knattspyrnuvellinum þar sem hún er síðasta hindrun andstæðingsins til þess að skora mark.50 

Þá hefur einnig verið talið að varnarmenn geti spilað stóran þátt í að hafa áhrif á úrslit leikja.51 

En hvaða aðferð geta leikmenn notað til þess að hagræða úrslitum án þess að vekja of mikla 

athygli á því? Sem dæmi hefur það verið talið of augljóst ef leikmaður lætur vísvitandi reka 

sig út af með rautt spjald, fær vísvitandi dæmt á sig víti eða skorar vísvitandi sjálfsmark.  

Hins vegar hafa undirveðmálin sem komið var inn á hér að ofan gert leikmönnum 

auðveldara með að hagræða atvikum innan leiksins. Til að mynda eiga leikmenn auðvelt með 

að fá gult spjald í fyrri hálfleik eða sparka boltanum í horn á ákveðnum tímapunkti án þess að 

vekja athygli á sér. Sem dæmi um hagræðingu á atvikum leiksins, greindi fyrrverandi enski 

úrvalsdeildarleikmaðurinn Matt Le Tissier frá því í ævisögu sinni, að í leik Southampton og 

Wimbledon árið 1995 átti hann að tryggja það við upphaf leiksins að mótherjinn myndi fá 

fyrsta innkastið í leiknum. Við upphaf leiksins fékk Tissier boltann og þóttist ætla að gefa 

langa sendingu fram völlinn en í staðinn ætlaði hann sér að sparka boltanum út af. Leikmaður 

sem ekki vissi af veðmálinu kom hins vegar í veg fyrir að boltinn færi út af og því náði 

veðmálið ekki fram að ganga.52  

2.5.1.2.1 Ástæður þess að íþróttamenn ákveða að hagræða úrslitum 

Til þess að geta greint af hverju hagræðing úrslita á sér stað meðal íþróttamanna í 

nútímaíþróttum þá er mikilvægt að skilja undirliggjandi ástæður þess að þeir kjósa að 

hagræða úrslitum keppnisíþrótta. Ef hægt er að varpa ljósi á þær ástæður þá verður auðveldara 

að greina hvaða þættir íþróttamannsins eru viðkvæmir fyrir spillingu.  

Í fyrsta lagi skal skoða menntun og umhverfi íþróttamannanna því í sumum 

samfélögum heimsins ríkir spilling auk þess sem hagræðing úrslita er útbreidd. Í þeim 

tilfellum kann íþróttamaðurinn að horfa öðrum augum á ólögmæti þeirrar háttsemi.53 

Knattspyrnuheimurinn þekkir þennan veruleika vel því knattspyrnusambönd heimsins hafa 

                                                
50 sama heimild 16. 
51 sama heimild. 
52 sama heimild. 
53 sama heimild 19. 
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þurft að fylgjast sérstaklega með leikmönnum sem koma frá Austur-Evrópu þar sem spilling 

hefur tíðkast í talsverðan tíma.54  

Í öðru lagi er talið að fjárhagsstaða íþróttamannsins skipti miklu máli. Þrátt fyrir allar 

þær glansmyndir sem fjölmiðlar draga upp af íþróttafólki og þeim himinháu launum sem þeir 

fremstu fá, þá er raunin öllu heldur sú að meirihluti íþróttamanna er ekki á jafnháum launum 

líkt og almenningur vill gjarnan halda. Til að mynda fá leikmenn í neðri deildum Evrópu, sem 

flestar eru skipaðar áhugamönnum, mjög lítið greitt fyrir að leika knattspyrnu.55 Þá ríkir í 

mörgum löndum oft mikil óvissa meðal íþróttamanna hvort þeir fái greitt á réttum tíma vegna 

fjárhagsstöðu íþróttafélaganna. Hagnaður félaganna ræðst oftar en ekki af styrkjum, miðasölu 

og sjónvarpstekjum hverju sinni og slíkt helst í hendur við árangur liðsins. Þar sem árangur 

getur verið misjafn þá lenda knattspyrnulið oft í miklum fjárhagsvandræðum sem verður til 

þess að leikmenn fá ekki greidd laun.56  

Árið 2012 var Svarta bókin gefin út af alþjóða leikmannasamtökunum FIFPro.57 

Bókin, er nokkurs konar rannsókn sem var gerð meðal leikmanna í Austur-Evrópu og benti á 

skýr tengsl á milli hagræðingu úrslita hjá leikmönnum sem fengu ekki greidd laun á réttum 

tíma. Niðurstöðurnar sýndu einnig fram á að líkurnar á því að reynt sé að nálgast leikmenn í 

þeim tilgangi að hagræða úrslitum aukast til muna þegar um er að ræða leikmenn sem fá ekki 

greitt. Af þeim 3.357 leikmönnum sem tóku þátt í rannsókninni sögðu 41.4% þeirra að þeir 

fengju reglulega ekki greitt á réttum tíma. Af þeim fjölda var 55% sem sögðu að reynt hefði 

verið að fá þá til þess að hagræða úrslitum.58  

2.5.1.3 Dómarar 

Dómarar eru, líkt og íþróttamenn í kjörstöðu til þess að hafa áhrif á íþróttaleiki en það veltur 

þó oft á eðli og tegund íþróttarinnar hvaða áhrif þeir geta raunverulega haft. Í langflestum 

íþróttagreinum eru dómarar hluti af leiknum til þess að skera úr um vafaatriði sem upp kunna 

að rísa á meðan á leik stendur. Oftar en ekki eru þessi atriði háð huglægu mati dómarans í 

hvert skipti og því eru miklir möguleikar fyrir hann að hafa áhrif á framgang og úrslit leikja.59 

Í knattspyrnu þarf dómarinn til dæmis að taka ákvörðun á nokkrum sekúndum um hvort dæma 

eigi víti, hvort spjalda eigi leikmann eða dæma eigi rangstæðu. Í þeim tilvikum getur reynst 

                                                
54 sama heimild. 
55 sama heimild 20. 
56 sama heimild 20. 
57 FIFPro, „FIFPro Black Book Eastern Europe - The problems professional footballers encounter: reserch“ 
(FIFPro World Players Union 2012) <http://www.lefigaro.fr/assets/pdf/fifpro.pdf> skoðað 26. október 2016. 
58 sama heimild 5–6. 
59 Boniface (n. 4) 16. 
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erfitt að meta hvort ákvarðanir dómarans séu einfaldlega mannleg mistök eða hvort ákvörðun 

sé vísvitandi til að hafa áhrif á framgang leiksins.  

2.5.1.4 Utanaðkomandi aðilar 

Til viðbótar við leikmenn og dómara, þá geta utanaðkomandi aðilar einnig haft áhrif á úrslit 

leikja. Þjálfarar eru til að mynda í aðstöðu til þess að hafa áhrif á leikinn með því að leika 

mönnum úr stöðu, setja upp leikkerfi sem virka ekki og hvíla lykilleikmenn sem ekki þarf að 

hvíla.60 Liðslæknar hafa einnig verið nefndir til sögunnar sem mögulegir áhrifavaldar en 

dæmi eru til um að læknar hafi gefið leikmönnum lyf til þess að hafa áhrif á frammistöðu 

þeirra.61 Þá eru dæmi um að tæknimenn hafi gerst sekir um að hafa vísvitandi slökkt á 

flóðljósum á meðan á leik stóð til þess að hafa áhrif á úrslit hans.62 

2.5.2 Íþróttafélög og íþróttasamtök 

Hagræðing úrslita í íþróttakeppnum getur einnig verið skipulögð af fólki sem starfar innan 

íþróttafélags eða íþróttasambands. Flest málin sem varða knattspyrnu eiga til að mynda rætur 

að rekja til félaganna sjálfra eða stjórnarmanna innan þeirra.63 Í þeim tilfellum þar sem 

hagræðing úrslita er tengd félögunum sjálfum, þá er ekki endilega um að ræða hagræðingu 

sem er tengd íþróttaveðmálum. Með öðrum orðum geta úrslit leikja verið mikilvægari fyrir 

félagið heldur en andstæðing þeirra og félög geta þá boðið andstæðingum sínum bætur fyrir 

að tapa. Sú var raunin þegar Olympic de Marseille mútaði nokkrum leikmönnum 

Valenciennes í frönsku deildinni árið 1993. Á þeim tíma var Marseille að berjast um bæði 

franska meistaratitilinn og Evróputitilinn en félagið átti að leika leik um hinn síðarnefnda 

nokkrum dögum síðar. Stjórn félagsins vildi með því að hagræða leiknum, tryggja það að 

leikmenn Marseille fengju auðveldan leik gegn Valenciennes en það lið hafði að litlu að 

keppa í deildinni.64 Í þessu máli eru íþróttaveðmál ekki ástæðan fyrir spillingunni en hins 

vegar skapast sú hætta, að þeir sem tengdir eru málinu nýti sér vitneskjuna og veðji á úrslitin.  

Önnur aðferð sem íþróttafélög hafa gert á síðustu árum er að selja upplýsingar um að 

þeirra eigið lið muni tapa. Í þeim tilfellum þurfa stjórnendur félaganna aðeins  að sjá til þess 

að þeirra eigið lið tapi. Áhættan af slíku er töluvert minni heldur en að sannfæra 

andstæðingana um að vera með í spillingunni.65 Mál af þessu tagi kom til kasta CAS árið 

                                                
60 sama heimild 17. 
61 sama heimild. 
62 UNODC (n. 14) 7. 
63 Evald (n. 4) 137. 
64 Boniface (n. 9) 21. 
65 sama heimild 25. 
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2010 í máli CAS 2009/A/1920 FK Pobeda v. UEFA. Í málinu var stjórnarformanni 

makedónska liðsins FK Pobeda gefið að sök að hafa sannfært leikmenn liðsins að tapa leik í 

forkeppni Evrópudeildarinnar gegn armenska liðinu FC Pyunic. Ástæðan fyrir því að 

leikmenn liðsins samþykktu að tapa leiknum er talin vera sú að félagið hafði verið í miklum 

fjárhagserfiðleikum og nokkrir leikmenn liðsins höfðu ekki fengið greitt í einhverja mánuði. 

Stjórnarformaðurinn kom þessum upplýsingum áleiðis til skipulagðra glæpasamtaka og fékk 

fyrir það 300.000 evrur. Í kjölfarið var hann dæmdur í eilífðarbann frá knattspyrnu en ásamt 

því var félagið dæmt í 8 ára bann frá knattspyrnu innan Evrópu.  

2.5.3 Skipulögð glæpasamtök 

Í 2. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna gegn alþjóðlegri skipulagðri glæpastarfsemi, sem 

öðlaðist gildi 29. september 2003, er að finna skilgreiningu á hugtakinu skipulögð 

glæpasamtök. Samkvæmt ákvæðinu er skipulög glæpastarfsemi skilgreind á þennan hátt: 66 

[...] samhæfð samtök þriggja eða fleiri manna, sem fyrirfinnast um tíma og starfa í þeim 
tilgangi að fremja eitt eða fleiri alvarleg afbrot, sem lýst eru refsiverð samkvæmt 
samningnum, í því skyni að hagnast fjárhagslega eða efnislega með öðrum hætti á beinan 
eða óbeinan hátt.67 

Skipulögð glæpasamtök hafa um nokkurt skeið verið bendluð við hagræðingu úrslita í 

íþróttakeppnum. Samkvæmt Emine Bozkur, sem er meðlimur sérstakrar nefndar um 

skipulagða glæpastarfsemi, spillingu og peningaþvætti, þá kunna nokkur atriði að orsaka 

aðkomu þessara samtaka að spillingu innan íþrótta.68 Bozkur telur að hagræðing úrslita feli í 

sér mikla tekjumöguleika með litla refsiáhættu, til dæmis í samanburði við fíkniefnaviðskipti. 

Enn fremur telur Bozkur að skipulögð glæpasamtök notist við hagræðingu úrslita til þess að 

stunda peningaþvott á illa fengnu fé, frá annars konar glæpastarfsemi.69  

2.5.3.1 Umfang skipulagðra glæpahópa innan íþróttahreyfingarinnar 

Samkvæmt skýrslunni Sports Betting and Corruption, er umfang skipulagðrar glæpastarfsemi 

talið vera umtalsvert í íþróttaheiminum. Í fyrsta lagi má rekja það til þeirrar staðreyndar að 

hagkerfi íþróttanna hefur aukist gríðarlega á síðustu árum en tekjur af völdum íþrótta fyrir 

                                                
66 United Nations, „United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols 
thereto“ (United Nations 2004) 5 <https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-
crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_
THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf> skoðað 14. nóvember 2016. 
67 Þýðing ríkislögreglustjóra. Ríkislögreglustjórinn, „Skipulögð alþjóðleg glæpastarfsemi - Skýrsla stýrihóps til 
ríkislögreglustjóra“ (06-04) 7 <http://www.althingi.is/altext/erindi/140/140-1644.pdf> skoðað 11. október 2016. 
68 Emine Bozkurt, „Match fixing and fraud in sport: putting the pieces together“ (17. september 2012) 2 
<http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120925ATT52303/20120925ATT52303EN.
pdf> skoðað 14. nóvember 2016. 
69 sama heimild. 
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árið 2015, numu rúmlega 145 milljörðum dollara.70 Í öðru lagi þá er starfsemi íþrótta að miklu 

leyti sjálfstæð og því er eftirlit og regluvarsla gegn spillingu innan íþróttanna, almennt minni 

en á öðrum sviðum.71  

Í Bochum-málinu sem greint var frá í kafla 2.2. kom bersýnilega í ljós hversu 

umfangsmikil glæpastarfsemi getur verið innan íþróttahreyfingarinnar. Málið komst upp við 

rannsókn þýsku lögreglunnar á skipulögðum glæpasamtökum í tengslum við mansal og 

fíkniefnaflutning. Í miðri rannsókn varð lögreglan áskynja um að samtökin voru í miklum 

mæli að hagræða úrslitum og stunda peningaþvætti víðast hvar um Evrópu. Í kjölfarið hófst 

árslöng símhlerun sem endaði með því að 50 manns voru handteknir og ákærðir fyrir að hafa 

átt þátt í að hagræða yfir 320 leikjum í yfir tíu Evrópulöndum. Á einu ári leiddi rannsóknin í 

ljós að samtökin eyddu um 10 milljónum evra til þess að spilla og múta leikmönnum, 

dómurum, þjálfurum og stjórnarformönnum félaga, víðs vegar um Evrópu.  

2.5.3.2 Mismunandi aðferðir við hagræðingu úrslita  

Aðferðirnar sem skipulögð glæpasamtök notast við til þess að hagræða úrslitum eru margar. Í 

fyrsta lagi má nefna þegar samtökin eiga í beinum samskiptum við þátttakendur 

íþróttakeppna, til dæmis með mútum eða hótunum að einhverju tagi. Til að mynda var 

markmanni Lecce á Ítalíu hótað líkamsmeiðingum fyrir leik liðsins gegn Inter Milan árið 

2011, ef Inter myndi ekki sigra leikinn með að minnsta kosti 3 mörkum.72  

Önnur vel þekkt aðferð þessara samtaka felst í óbeinum samskiptum þar sem notast er 

við milliliði. Í flestum tilfellum er um að ræða umboðsmenn, fyrrverandi leikmenn eða aðra 

aðila sem hafa gott orðspor innan íþróttarinnar. Milliliðurinn er því oftast einhver sem 

íþróttamaðurinn tengir við og er því betur til þess fallinn að sannfæra hann um að hagræða. 

Oft eru þessir milliliðir einnig í góðri stöðu til að bera kennsl á íþróttamenn sem eru veikir 

fyrir spillingu. 

 Þriðja aðferðin felst í því þegar glæpasamtök taka yfir íþróttafélög en dæmi um slíkt 

átti sér stað í Finnlandi þegar Zheyun Ye, kínverskur glæpamaður, keypti finnska 

knattspyrnuliðið AC Allianssi. Eftir að hafa eignast liðið fékk Ye nokkra leikmenn frá Belgíu, 

sem taldir voru tengjast honum, til þess að spila leik gegn FC Haka í finnsku 1. deildinni. 

Leikurinn endaði með 8-0 sigri FC Haka. Eftir tapið hurfu Ye og leikmennirnir frá Finnlandi 

                                                
70 „Global sports market revenue 2006-2015 | Statistic“ (Statista) 
<https://www.statista.com/statistics/194122/sporting-event-gate-revenue-worldwide-by-region-since-2004/> 
skoðað 14. nóvember 2016. 
71 Norwegian Ministry of Culture (n. 27) 5. 
72 Boniface (n. 4) 31. 
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en augljóst þótti að hann hefði eingöngu eignast klúbbinn með það að markmiði að hagræða 

úrslitum.73 

Fjórða aðferðin er þegar glæpasamtökin skipuleggja sjálf íþróttaviðburðina. Það gerðist 

til dæmis í Tyrklandi árið 2011 að haldnir voru tveir æfingaleikir á vegum tælensku 

íþróttasamtakanna Footy sport International. Umræddir leikir voru annars vegar á milli 

Lettlands og Bólivíu og hins vegar á milli Eistlands og Búlgaríu. Í fyrri leiknum sigraði 

Lettland Bólivíu með tvemur mörkum gegn einu á meðan seinni leikurinn endaði með 2-2 

jafntefli. Öll mörkin komu úr vítaspyrnum. Í ljós kom að veðjað hafði verið fyrir nokkrar 

milljónir evra á að skoruð yrðu að minnsta kosti þrjú mörk í báðum leikjunum. Athygli 

beindist því að dómurum leiksins en þeir höfðu verið settir á leikina í gegnum áðurnefnd 

íþróttasamtök. Þegar betur var að gáð, kom í ljós að Footy sport International voru ekki 

raunveruleg samtök heldur í eigu glæpamanns frá Singapore, Anthony Santia Raj.74 Annað 

ótrúlegt dæmi átti sér stað í knattspyrnuleik milli Bahrain og Tógó árið 2010. Tógó, sem álitið 

var töluvert sterkara lið tapaði leiknum með þremur mörkum gegn engu. Síðar kom hins vegar 

í ljóst að liðið sem klæddist búningum Tógó var í raun ekki landsliðið heldur hópur 

áhugaleikmanna en leikurinn hafði verið skipulagður af alþjóðlegum glæpasamtökum.75 

2.6 Ummerki á Íslandi 
Mörg hættumerki eru á lofti um að hagræðing úrslita hafi átt sér stað hér á landi eða muni 

koma til með að eiga sér stað á næstkomandi árum. Í fyrsta lagi hafa íslenskir íþróttamenn 

vakið gríðarlega áthygli á heimsvísu og má þar vitna í árangur knattspyrnulandsliðsins á 

nýafstöðnu Evrópumóti í Frakklandi 2016. Þessi athygli kann að valda því að áhugi 

veðmálafyrirtækja á íslenskum íþróttaviðburðum muni aukast til muna en líkt og áður hefur 

komið fram, má rekja aukningu á hagræðingu úrslita til þeirrar aukningar sem hefur orðið á 

framboði veðmála. Annað atriði sem kann að valda auknum áhuga veðmálafyrirtækjanna, er 

að knattspyrna á Íslandi er leikin yfir sumartímann á meðan flestar aðrar deildir í Evrópu eru í 

fríi. Í þriðja lagi, telur Pétur Hrafn Sigurðsson deildarstjóri hjá Íslenskri getspá, að veðmál á 

leiki í efstu deild karla í knattspyrnu geti numið allt að milljarði króna.76 Er því ljóst að 

gríðarlegum fjármunum er varið í veðmál á leiki á Íslandi. Í fjórða lagi eru veðmálasíðurnar 

byrjaðar að bjóða upp á veðmál á leiki í 4. deild karla og í 1. deild kvenna. Þá þekkist það 

                                                
73 Evald (n. 8) 239. 
74 sama heimild 240. 
75 Boniface (n. 4) 35. 
76 Pétur Hrafn Sigurðsson, „Hádegisfundur um hagræðingu úrslita í íþróttum“ (Vimeo) 
<https://vimeo.com/149506900> skoðað 10. desember 2016, umfjöllun hefst á 13:20. 
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einnig að boðið sé upp á þann möguleika að veðja á leiki hjá 2. flokki en þátttakendur slíkra 

leikja eru allt niður í 15 ára börn. Umhverfið á Íslandi bíður því augljóslega upp á margar 

hættur.  

Enn hefur ekki komið upp mál á Íslandi þar sem vitað er um að úrslitum hafi verið 

hagrætt. Það hafa hins vegar komið upp ýmis mál sem gefa vísbendingu til þess að reynt hafi 

verið að hagræða úrslitum hér á landi og því er ástæða til þess að minnast sérstaklega á þau. 

Fyrsti málið átti sér stað tveimur dögum fyrir leik HK og Grindavíkur í 

Landsbankadeild karla sem fór fram þann 18. september 2008. Málsatvik voru þau að 

Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) barst ábending um að leikmaður HK hefði leitað til 

leikmanns Grindavíkur með það í huga að hagræða úrslitum leiksins. Leikmaður Grindavíkur 

hafði í kjölfarið samband við forystumenn félagsins sem gerðu KSÍ viðvart. KSÍ hafði 

samband við forráðamenn beggja félaga og fylgdist náið með leiknum, sem virtist fara 

eðlilega fram. Þrátt fyrir það óskaði KSÍ eftir því að efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra 

myndi rannsaka málið þar sem um mjög alvarlegar ásakanir var að ræða. Engir frekari 

eftirmálar urðu þó af málinu.77  

Annað mál sem KSÍ hefur þurft að eiga við var tilraun til að stofna nýtt 

knattspyrnufélag í fjórðu deild á Íslandi. Þegar betur var að gáð var þetta félag í eigu erlends 

aðila, eingöngu skipað erlendum leikmönnum og með erlendan þjálfara. Til viðbótar bentu 

gögnin á að kokkur myndi fylgja liðinu en slíkt verður að teljast mjög óeðlilegt í fjórðu deild 

á Íslandi. Þá bárust upplýsingar um að eigandi liðsins hefði verið viðriðin spillingu í 

heimalandi sínu. KSÍ hafnaði skráningu félagsins á tækniatriðum og ekki urðu neinir 

eftirmálar af því.78 

Þriðja tilfellið var leikur milli Dalvík/Reynis og Þórs frá Akureyri en grunur vaknaði 

að leikmenn liðanna hefðu verið að veðja á úrslit leiksins. Leikurinn endaði með 7-0 sigri 

Þórs. KSÍ hóf rannsókn á málinu meðal annars með því að biðja leikmenn um að veita 

bankaupplýsingar til að sýna fram á að þeir hefðu ekki veðjað á leikinn en vegna skorts á 

samvinnuvilja þeirra hafði KSÍ engin önnur úrræði og var rannsókn málsins því hætt.79 

                                                
77 „Yfirlýsing frá KSÍ | Knattspyrnusamband Íslands“ <http://www.ksi.is/mot/nr/6753> skoðað 6. desember 
2016. 
78 Þorvaldur Ingimundarson, „Hádegisfundur um hagræðingu úrslita í íþróttum“ (19. desember 2015) 
<https://vimeo.com/149506900> skoðað 8. desember 2016, umfjöllun hefst á 38:48. 
79 „Vísir - Íslenskur leikmaður veðjaði á úrslit eigin liðs“ (visir.is) <http://www.visir.is/islenskur-leikmadur-
vedjadi-a-urslit-eigin-lids/article/2014706059921> skoðað 10. nóvember 2016. 
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Fjórða tilfellið átti sér stað í 2. deild karla árið 2016 þegar upp kom grunur um að 

leikmaður ónefnds liðs reyndi að hagræða úrslitum í leik með liðinu á Íslandsmótinu. 

Umræddur leikmaður var rekinn frá félaginu en engir frekari eftirmálar urðu af hálfu KSÍ.80 

Þá má nefna nýlegt tilfelli þar sem Janez Vrenko, slóvenskur knattspyrnumaður sem 

leikið hefur með þremur íslenskum liðum á síðustu níu árum, hefur verið til rannsóknar 

slóvensku lögreglunnar vegna gruns um hagræðingu úrslita. Leikmaðurinn er nú farinn af 

landi brott og síðast fréttist af honum búsettum í Kanada. Athyglisvert er að KSÍ vissi ekkert 

um rannsókn málsins ytra þrátt fyrir að net heilindafulltrúa knattspyrnusambanda eigi að 

miðla upplýsingum sín á milli.81 

 

  

                                                
80 „Vísir - Íslenskur leikmaður veðjaði á úrslit eigin liðs“ (visir.is) <http://www.visir.is/islenskur-leikmadur-
vedjadi-a-urslit-eigin-lids/article/2014706059921> skoðað 10. nóvember 2016. 
81 „Vísir - Leikmaður sakaður um veðmálasvindl án vitundar KSÍ“ (visir.is) <http://www.visir.is/leikmadur-
sakadur-um-vedmalasvindl-an-vitundar-ksi/article/2016160619121> skoðað 10. desember 2016. 
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3 Alþjóðasamfélagið gegn hagræðingu úrslita 
Hagræðing úrslita er alþjóðlegt vandamál og því vart hægt að skoða viðfangsefnið út frá 

innlendum rétti eingöngu. Til þess að skoða háttsemina í þessu ljósi er tilvalið að setja upp 

sýnidæmi þar sem skipulögð glæpasamtök frá Tælandi fá aðila frá Ungverjalandi til þess að 

fara til Íslands, í þeim tilgangi að múta dómara sem dæma skal knattspyrnuleik í 3. deild. 

Þegar dómaranum hefur verið mútað um að hagræða úrslitum leiksins leggja glæpasamtökin 

undir veðmál hjá veðmálasíðum, til að mynda á Möltu og á Kýpur. En þegar upp kemst um 

hagræðinguna, hvaða land skyldi fara með lögsögu í málinu?  

Í ljósi þess hversu alþjóðlegt vandamálið er og tengsl þess við skipulagða 

glæpastarfsemi, hefur þörfin fyrir alþjóðlega samvinnu vaxið ásmegin. Á síðustu árum hefur 

aukinn fjöldi stofnanna og samtaka lagt baráttunni gegn hagræðingu úrslita lið. Þrátt fyrir 

aukin afskipti þessara aðila og þau jákvæðu áhrif sem þau hafa í tengslum við baráttuna gegn 

háttseminni, þá hefur reynst erfitt að þróa alþjóðlegan sáttmála, þar sem allir aðilar koma að 

málunum. 

 Til þess að útskýra ástandið nánar, gaf Evrópuráðið út skýrsluna Mapping of Actors 

involved in Fighting the Manipulation of Sports Competition.82 Markmiðið var að öðlast 

yfirsýn yfir helstu hagsmunaaðilana, lýsa skyldum þeirra og greina frá helstu verkefnum 

þeirra. Hér á eftir verður greint frá nokkrum af þeim 33 aðilum sem nefndir eru í skýrslunni 

og þeim aðgerðum sem aðilarnir hafa staðið fyrir í baráttunni.  

3.1 Alþjóða ólympíunefndin  
Alþjóða ólympíunefndin (IOC) er æðsta vald Ólympíuhreyfingarinnar. Samkvæmt 

Ólympíusáttmálanum er eitt af meginhlutverkum IOC að vernda heiðarleika íþróttamanna og 

heilindi íþrótta með því að berjast gegn lyfjamisnotkun, ásamt því að grípa til aðgerða 

gagnvart hagræðingu í íþróttakeppnum eða sams konar spillingu.83 Af því leiðir að IOC 

gegnir mjög mikilvægu hlutverki í baráttunni gegn spillingu innan íþróttahreyfingarinnar. 

Fyrrverandi forseti IOC, Jacques Rogge, lýsti því yfir á ráðstefnu gegn spillingu árið 2011, að 

veðmálatengd spilling væri mesta ógnin sem steðjaði að heilindum íþrótta.84 Þar greindi hann 

frá því að hagræðing úrslita í íþróttakeppnum myndi einungis aukast í framtíðinni ef 

íþróttaheimurinn myndi ekki bregðast við og vinna með veðmálafyrirtækjunum og 
                                                
82 Directorate General of Democracy (n. 3). 
83 IOC, „Olympic Charter“ (IOC ágúst 2016) 16 
<https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/EN-Olympic-
Charter.pdf#_ga=1.103130569.836987164.1479908443> skoðað 29. nóvember 2016. 
84 M.R. Haberfeld og Dale Sheehan, Match-Fixing in International Sports: Existing Processes, Law 
Enforcement, and Prevention Strategies (Springer Science & Business Media 2013) 137. 
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yfirvöldum.85 Í kjölfarið lýsti IOC því yfir að nefndin myndi fara fyrir íþróttahreyfingunni í 

baráttunni gegn háttseminni. Frá þeim tíma hefur mikið vatn runnið til sjávar þar sem IOC 

hefur meðal annars gefið út fræðsluefni til íþróttamanna og unnið náið með 

alþjóðalögreglunni Interpol við útgáfu handbókar um vernd íþrótta gagnvart hagræðingu í 

íþróttakeppnum.86  

 Í desember 2015 innleiddi IOC nýjan kafla í siðareglur sambandsins sem ber heitið 

Olympic Movement Code on the Prevention of the Manipulation of Competitions.87 Í 

formálanum, nánar tiltekið málsgrein C, segir að tilgangur þess sé að veita öllum 

íþróttasamböndum og meðlimum þeirra samræmt regluverk sem hefði það hlutverk að verja 

íþróttakeppnir gegn hagræðingu úrslita. Þá segir að reglurnar væru í samræmi við 7. gr. 

samnings Evrópuráðsins gegn hagræðingu íþróttakeppna, en nánar verður vikið að þeim 

samningi í kafla 3.5. Í málsgrein E segir að íþróttasambönd sem bundin eru af 

Ólympíusáttmálanum og siðarreglum IOC, eigi að gera allar viðeigandi ráðstafanir sem í 

þeirra valdi stendur til að sporna gegn hagræðingu úrslita. Samkvæmt því ber 

íþróttasamböndum líkt og Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands, skylda til þess að innleiða 

regluverkið.  

3.2 Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna  
Hlutverk Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) er skilgreint í stofnskrá 

stofnunarinnar á þann hátt, að henni ber að stuðla að friði og öryggi með því að efla samvinnu 

þjóða í mennta-, vísinda- og menningarmálum og efla þannig almenna tiltrú og virðingu fyrir 

réttlæti, lögum og mannréttindum.88 Í gegnum þátttöku sína í menningarmálum er UNESCO 

einnig þátttakandi í málefnum íþrótta og þar af leiðandi í baráttunni gegn hagræðingu úrslita í 

íþróttakeppnum.89 UNESCO er opið öllum aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna en Ísland 

gerðist aðili árið 1964.  

                                                
85 Boniface (n. 4) 4. 
86 Interpol og IOC, „Handbook on Protecting Sport from Competition Manipulation -“ (International Olympic 
Committee maí 2016) <https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-
Do/Protecting-Clean-Athletes/Betting/Education-Awareness-raising/Interpol-IOC-Handbook-on-Protecting-
Sport-from-Competition-Manipulation.pdf> skoðað 23. nóvember 2016. 
87 IOC Ethics Commission, „IOC Code of Ethics“ (International Olympic Committee 2016) 73 
<https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Documents/Code-of-Ethics/2016/Book-
Code-of-Ethics-2016.pdf#_ga=1.2229753.836987164.1479908443> skoðað 23. nóvember 2016. 
88 UNESCO, „Constitution of the United Nations Educational,Scientific and Cultural Organization - Basic 
Texts“ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 2014) 6 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002269/226924e.pdf#page=6> skoðað 24. nóvember 2016. 
89 Directorate General of Democracy (n. 3). 
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Árið 2013 hélt UNESCO, ráðstefnu (MINEPS V) þar sem heilindi íþrótta voru eitt af 

aðalmálefnunum en í kjölfarið var Berlínaryfirlýsingingefin út.90 Hún var stórt skref í átt að 

samhæfðri baráttu gegn spillingu innan íþrótta. Tilgangur yfirlýsingarinnar var að vera eins 

konar pólitískur leiðarvísir og að leggja áherslu á, að spilling innan íþrótta sé vandamál sem 

nær yfir landamæri ríkja.91 Yfirlýsingin er ekki bindandi fyrir aðildarríki Sameinuðu þjóðanna 

en þrátt fyrir það hafa yfir 130 lönd skrifað undir hana.  

Í yfirlýsingunni er að finna tvær mikilvægar staðhæfingar varðandi spillingu innan 

íþrótta. Annars vegar segir í 13. mgr., að alþjóðleg skipulögð glæpasamtök, lyfjamisnotkun í 

íþróttum, hagræðing úrslita íþróttakeppna og spilling, séu ekki eingöngu ógn gagnvart 

íþróttum heldur gagnvart samfélaginu í heild. Þá segir jafnframt í 14. mgr., að ýmsir aðilar, 

bæði innlendir og alþjóðlegir, verði að taka höndum saman í því skyni að berjast gegn þeim 

ógnum sem stafa að heilindum íþrótta. Af ofangreindu má sjá að UNESCO lítur alvarlegum 

augum á háttsemina. 

3.3 Fíkniefna- og afbrotamálaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna  
Fíkniefna- og afbrotamálaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna (UNODC) er stofnun sem er 

leiðandi í baráttunni gegn ólöglegum fíkniefnum og alþjóðlegri glæpastarfsemi. Í baráttu sinni 

gegn hagræðingu úrslita hefur UNODC meðal annars gefið út umfangsmikla skýrslu þar sem 

framkvæmdar voru rannsóknir á lögsögu og lagaumhverfi ríkja. Að auki gaf stofnunin út 

skýrslu þar sem refsiákvæði ríkja gagnvart háttseminni voru rannsökuð. Til viðbótar hefur 

stofnunin haldið fjölmargar alþjóðlegar ráðstefnur til þess að leiða saman hagsmunaaðila í 

baráttunni, sem og unnið náið með Alþjóða ólympíunefndinni.  

Árið 2016 gaf UNODC út handbók um góða starfshætti við rannsókn á hagræðingu 

úrslita (e. Resource Guide on Good Practices in the Investigation of Match-Fixing). 

Handbókin var gefin út í samvinnu við International center for sport security (ICSS) en yfir 

40 alþjóðlegir sérfræðingar aðstoðuðu við gerð hennar. Markmið handbókarinnar er að veita 

opinberum embættismönnum og íþróttasamtökum tæki til þess að auka þekkingu sína og 

rannsóknarfærni gagnvart hagræðingu úrslita. Í handbókinni er að finna áhugaverða nálgun 

hvað varðar skilvirkar rannsóknaraðferðir gagnvart háttseminni. Samkvæmt handbókinni 

                                                
90 „Declaration of Berlin - The Ministers Meeting at the 5th International Conference of Ministers and Senior 
Officials Responsible for Physical Education and Sport (MINEPS V) held in Berlin“ (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization 28. maí 2013) 
<http://www.mineps2013.de/fileadmin/Dokumente/pdf/MINEPS%20V%20-
%20%20Declaration%20of%20Berlin%20%28Original%20English%20Final%29.pdf> skoðað 27. nóvember 
2016. 
91 Directorate General of Democracy (n. 3). 
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skiptist hagræðing úrslita í fjögur stig þar sem fyrsta stigið er skipulagning hagræðingu 

úrslita. Annað stigið er framkvæmd hagræðingu úrslita, þriðja stigið er að leggja veðmál á 

úrslitin og það fjórða og síðasta er að taka út vinninginn. Á milli þessara stiga fara fram 

samskipti meðal þeirra sem koma að hagræðingunni. Mestar líkur á þessum samskiptum eru 

annars vegar við skipulagningu háttseminnar og hins vegar eftir að úrslitunum hefur verið 

hagrætt og deila á gróðanum. Líklegasta form þessara samskipta eru símtöl, 

tölvupóstsamskipti eða smáskilaboð. Líklegt er að þessar tegundir samskipta skilji hugsanlega 

eftir sig slóð sem hjálpar lögreglu og þeim sem koma að rannsókn þessara mála, að tengja 

saman hugsanlega brotamenn.92 Það er því mikilvægt að aðildarríki veiti rannsóknaraðilum 

heimild til þess að beita slíkum aðferðum við rannsókn þessara mála. 

 Árið 2013 framkvæmdi UNODC í samstarfi við IOC, rannsókn á refsilöggjöf ríkja vítt 

og breytt um heiminn.93 Samkvæmt formála rannsóknarinnar taldi UNODC skorta samræmi í 

refsilöggjöf ríkja gagnvart spillingu í íþróttum. Markmið rannsóknarinnar var því að safna 

saman upplýsingum um refsiákvæði aðildarríkjanna gegn hagræðingu úrslita og ólöglegum 

veðmálum. Þær upplýsingar voru í kjölfarið notaðar til þess að greina misræmi og líkingar 

sem fundust í lagasetningaraðferðum ríkjanna. Í því skyni að auðvelda alþjóðlega samvinnu 

gegn háttseminni þá bentu niðurstöður skýrslunnar á tillögu að samræmdum reglum, sem 

aðildarríkjunum var bent á að innleiða eða uppfæra inn í lög ríkjanna.  

3.4 Evrópusambandið 
Evrópusambandið hefur á síðustu árum tekið spillingu innan íþrótta til sérstakrar umfjöllunar. 

Fyrsta skrefið í átt að stefnumótun í tengslum við spillingu innan íþrótta og varðveitingu á 

heilindum þeirra var að finna í Hvítbók um íþróttir sem framkvæmdastjórn ESB gaf út árið 

2007.94 Í bókinni var ekki beinlínis fjallað um hagræðingu úrslita heldur var áhersla lögð á að 

íþróttir stæðu frammi fyrir nýrri ógn í formi spillingar, peningaþvættis og annars konar 

auðgunarglæpum.95 Þar sagði enn fremur að spilling innan íþrótta væri alþjóðlegt vandamál 

og þess vegna þyrfti ESB að beita sér gegn háttseminni. Tveimur árum seinna var sérstöku 

ákvæði um íþróttir bætt við sáttmála um starfshætti Evrópusambandsins (SSES) en ákvæðið 
                                                
92 UNODC (n. 14) 38. 
93 IOC og UNODC, „Criminalization approaches to combat match-fixingand illegal/irregular betting: a global 
perspective - Comparative study on the applicability of criminal law provisions concerning match-fixing and 
illegal/irregular betting“ (United Nations Office on  Drugs and Crime 2013) 
<https://stillmed.olympic.org/Documents/Commissions_PDFfiles/Ethics/Publication-Criminalization-
approaches-to-combat-match-fixing.pdf> skoðað 24. nóvember 2016. 
94 European Commission, „White Paper - White Paper on Sport“ (European Commission 11. júlí 2007) 
COM(2007) 391 final <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52007DC0391> 
skoðað 22. nóvember 2016. 
95 sama heimild 2. 
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er að finna í 165. gr. Þar segir að sambandið skuli stuðla að framgangi íþrótta í Evrópu og að 

aðgerðir þess miðist að því að sanngirni og heiðarleiki séu höfð að leiðarljósi í 

íþróttakeppnum. 

Árið 2011, barst orðsending frá framkvæmdastjórn ESB sem bar yfirskriftina 

,,Developing the European Dimension in Sport”.96 Þar lýsti ESB yfir mikilvægi þess að 

berjast gegn hagræðingu úrslita með eftirfarandi orðum:97 

Hagræðing úrslita brýtur gegn siðferði og heilindum íþrótta. Hvort sem það sé gert í þeim 
tilgangi að hagnast vegna veðmála eða í íþróttalegum tilgangi, þá er það form spillingar 
og skal því sem slíkt vera gert refsivert í refsilöggjöf aðildarríkjanna. Alþjóðleg 
glæpasamtök spila stóran þátt í hagræðingu úrslita í tengslum við ólögleg veðmál. Vegna 
alþjóðlegra vinsælda íþrótta og að eðli veðmála séu millilandaviðskipti, þá nær 
vandamálið oft út fyrir lögsögu yfirvalda. Hagsmunaaðilar íþrótta hafa verið að vinna 
með veðmálafyrirtækjum við þróun á viðvörunarkerfi og fræðsluefni með misgóðum 
áhrifum. Framkvæmdarstjórnin mun því í samvinnu við Evrópuráðið, vinna að greiningu 
þeirra þátta sem gætu stuðlað að skilvirkari leiðum til þess að berjast gegn hagræðingu 
úrslita, bæði innan Evrópu sem og á alþjóðlegum vettvangi.98 

Framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins stóð fyrir ítarlegri rannsókn á refsiákvæðum 

aðildarríkja Evrópusambandsins árið 2012.99 Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort 

refsilöggjöf aðildarríkjanna næði yfir háttsemina að hagræða úrslitum íþróttakeppna. 

Rannsóknaraðferðin fólst í grófum dráttum í því að ákveðnar spurningar voru sendar 

viðeigandi fulltrúum aðildarríkjanna, þar sem þeir voru meðal annars beðnir um að svara 

hvaða ákvæði ríkin töldu viðeigandi í baráttunni gegn hagræðingu úrslita.100 Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að öll aðildarríkin hefðu að einhverju leyti ákvæði í refsilöggjöf 

sinni sem væri til þess fallin að ná yfir hagræðingu úrslita. Um var að ræða hefðbundin 

ákvæði um spillingu, svik og peningaþvætti. Sum ríki höfðu þó að geyma ákvæði sem 

sérstaklega var ætlað að ná yfir háttsemina.101  

Þrátt fyrir að flest ríkin höfðu að geyma einhvers konar reglur sem næðu yfir háttsemina 

þá leiddi rannsóknin í ljós að í flestum ríkjum væri að finna glufur í löggjöfinni sem gerði það 

að verkum að erfitt er að sakfella fyrir háttsemina.102 Sem dæmi, þá hefur það verið 

vandkvæðum bundið í sumum löndum að heimfæra hagræðingu á úrslitum undir ákvæði um 

                                                
96 European Commission, „Comminucation from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Developing the European 
Dimension in Sports“ (European Commission 18. janúar 2011) COM(2011) 12 final <http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52011DC0012> skoðað 22. nóvember 2016. 
97 sama heimild 12. 
98 Þýðing höfundar 
99 KEA European Affairs (n. 15). 
100 sama heimild 6. 
101 Um er að ræða Búlgaríu, Kýpur, Frakkland, Grikkland, Ítalíu, Möltu, Pólland, Portúgal og Spán. 
102 Serby (n. 6) 90. 
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spillingu. Í mörgum löndum er gert ráð fyrir að aðili sem ákæra á fyrir spillingu verði að hafa 

einhverja stöðu, til dæmis að hann hafi atvinnu af stöðu sinni. Í þeim tilfellum þar sem 

íþróttamaðurinn er eingöngu áhugamaður og hefur þar af leiðandi ekki atvinnu af íþróttinni, 

þá eru slík ákvæði um spillingu ekki talin eiga við.103  

Þrátt fyrir ótal kosti þess að innleiða sérstakar reglur gegn háttseminni, voru margir 

fulltrúar aðildarríkjanna ekki hlynntir þeirri hugmynd.104 Á hinn bóginn voru flest 

íþróttasamtök, þar á meðal FIFA og UEFA, auk Evrópuþingsins meðfylgjandi því að innleiða 

slíkar reglur.105 Töldu þau að sérstök ákvæði um hagræðingu úrslita gætu náð jafn góðum 

árangri í baráttunni gegn háttseminni og þær sérstöku reglur sem settar höfðu verið gegn 

lyfjamisnotkun íþróttamanna. Niðurstöður rannsóknarinnar fullyrtu hins vegar að innleiðing 

sérstakra reglna gegn háttseminni myndi ekki leiða til fleiri dómsmála eða færri tilrauna til 

hagræðingar.106 Niðurstaðan verður að teljast athyglisverð í ljósi þess að hún er á öndverðum 

meiði við niðurstöður áðurnefndrar rannsóknar UNODC og IOC, þar sem talið er nauðsynlegt 

að innleiða sérstakt alþjóðlegt ákvæði gegn háttseminni.107 

3.5 Evrópuráðið 
Evrópuráðið var stofnað 5. maí 1949 í kjölfar seinni heimstyrjaldarinnar. Aðildarríki þess eru 

47 talsins og gerðist Ísland aðili þann 7. mars 1950. Helstu stofnanir Evrópuráðsins eru 

Evrópuráðsþingið, Ráðherranefnd Evrópuráðsins og Mannréttindadómstóll Evrópu. Eitt af 

markmiðum Evrópuráðsins er að stuðla að samræmdum aðgerðum aðildarríkjanna í sambandi 

við íþróttir, menningu og mannréttindi.108 Á þeim grundvelli hefur Evrópuráðið á síðustu 

árum tekið virkan þátt í baráttunni gegn spillingu í íþróttum. Til að mynda átti það 

frumkvæðið að fyrsta alþjóðlega samningnum gegn lyfjamisnotkun íþróttamanna árið 1989.109 

Í baráttu sinni gegn hagræðingu úrslita má segja að fyrsta skrefið hafi verið tekið árið 

2006 þegar Evrópuráðið kom á fót útvíkkuðum hlutasamning um íþróttir (EPAS).110 Hlutverk 

EPAS var að skapa sameiginlegan vettvang samevrópskra milliríkjastofnanna sem stuðla átti 

til betra samstarfs ríkjanna um stjórnhætti íþrótta.111 

                                                
103 sama heimild. 
104 KEA European Affairs (n. 15) 43. 
105 sama heimild. 
106 sama heimild 44. 
107 IOC og UNODC (n. 93) 300. 
108 Serby (n. 6) 86. 
109 sama heimild. 
110 Enlarged Partial Agreement on Sport 
111 Serby (n. 6) 86–87. 
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Árið 2008 kom út ályktun um siðferði í íþróttum sem samþykkt var af íþróttaráðherrum 

Evrópuráðsins. Þar kom fram að siðferði í íþróttum stæði frammi fyrir nýjum áskorunum í 

formi hagræðingu úrslita, spillingu og ólöglegum veðmálum. Ráðherrarnir mæltu með því að 

Evrópuráðið myndi senda tillögur til aðildarríkja sinna, um það hvernig best væri að viðhalda 

heilindum íþrótta vegna þeirrar ógnar sem stafaði frá háttseminni. Leiddi það til þess að árið 

2011 gaf Evrópuráðið út tilmæli um eflingu heilinda innan íþrótta.112 Tilmælin beindu því til 

yfirvalda aðildarríkjanna að yfirfara gildandi löggjöf til að tryggja að löggjöf þeirra innihéldi 

viðeigandi refsiákvæði gegn hagræðingu úrslita. Þar kom einnig fram að vandamálið næði út 

fyrir lögsögu yfirvalda aðildarríkjanna vegna þess að hagræðing úrslita væri að jafnaði 

framkvæmd af alþjóðlegum skipulögðum glæpasamtökum. Tilmælin beindu því einnig til 

EPAS að framkvæma þyrfti hagkvæmnisathugun á hugsanlegum alþjóðasamning um 

hagræðingu úrslita. Í kjölfarið var samningur Evrópuráðsins um hagræðingu úrslita í 

íþróttakeppni samþykktur þremur árum seinna eða í júlí 2014. Samningurinn kveður á um 

ýmsar aðgerðir sem aðilar að honum hyggjast beita til þess að berjast gegn hagræðingu úrslita 

í íþróttakeppni. Markmið hans var að auka samvinnu milli yfirvalda, eftirlitsaðila, 

veðmálafyrirtækja og íþróttastofnanna, bæði innanlands og á alþjóðavettvangi til að berjast 

gegn hagræðingu úrslita í íþróttum. Þrátt fyrir að samningurinn hafi verið unnin á vegum 

Evrópuráðsins þá er tilgangur hans að hafa hnattræn áhrif og því er öllum löndum heimsins 

boðið að samþykkja hann.113 Í eftirfarandi köflum verður farið ítarlega yfir samning 

Evrópuráðsins og þau ákvæði sem teljast hafa sérstaka þýðingu fyrir umfjöllunarefni ritgerðar 

þessarar.  

3.5.1 Uppbygginga samningsins 

Samningurinn hefur að geyma alls níu kafla. Í fyrsta kaflanum er að finna ákvæði um tilgang 

hans, leiðbeinandi meginreglur og skilgreiningar á hugtökum. Í 1. og 2. mgr. 1. gr., segir að 

tilgangur hans og meginmarkmið séu að:  

(...) koma í veg fyrir, koma upp um og beita viðurlögum gegn hagræðingu 
úrslita, innanlands eða í fjölþjóðlegu tilliti, í íþróttakeppnum sem fara 
fram á innlendum og alþjóðlegum vettvangi. 

(...) að koma í veg fyrir, koma upp um og beita viðurlögum gegn 
hagræðingu úrslita, innanlands eða í fjölþjóðlegu tilliti, í íþróttakeppnum 
sem fara fram á innlendum og alþjóðlegum vettvangi. 

                                                
112 Committe of Ministers, „Recommendation of the Committee of Ministers to member stateson promotion of 
the integrity of sport against manipulation of results, notably match-fixing“ (Council of Europe 2011) 
CM/Rec(2011)10 <https://www.coe.int/t/dg4/epas/resources/texts/CM_Rec_2011_10_en.pdf> skoðað 27. 
nóvember 2016. 
113 Serby (n. 6) 87. 
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Annar kafli samningsins fjallar um forvarnir, samvinnu og aðrar ráðstafanir. Er þar að finna 

ákvæði sem miða sérstaklega að skyldum íþróttafélaga og veðmálafyrirtækja. Þriðji kafli 

samningsins fjallar um upplýsingaskipti milli lögbærra opinberra yfirvalda, íþróttasamtaka og 

íþróttaveðmálafyrirtækja. Fjórði kafli fjallar um efnisreglur refsiréttar en samkvæmt 15. gr. 

skal sérhver samningsaðili tryggja að samkvæmt viðkomandi landslögum sé hægt að beita 

viðurlögum á sviði refsiréttar við hagræðingu úrslita íþróttakeppna. Fimmti kafli samningsins 

snýr að lögsögu, meðferð sakamála og fullnusturáðstafa. Sjötti kafli kveður á um viðurlög 

gegn háttseminni og sjöundi kafli um alþjóðlega samvinnu. 

3.5.2 Hlutverk íþróttasamtaka samkvæmt samningnum 

Í formála samningsins kemur fram að það sé á ábyrgð íþróttasamtaka, að koma upp um og 

beita viðurlögum gegn hagræðingu úrslita íþróttakeppna sem einstaklingar, sem lúta að 

skipunarvaldi þeirra, gera sig seka um. Enn fremur segir að í samræmi við meginregluna um 

sjálfræði íþróttahreyfingarinnar, að íþróttasamtök beri ábyrgð á og hafi skyldum að gegna, 

hvað varðar innra eftirlit og beitingu aga í baráttunni gegn hagræðingu úrslita íþróttakeppna. 

Margs konar ástæður liggja fyrir því að íþróttasamtök ættu að grípa til aðgerða gagnvart 

háttseminni. Ef litið er til Asíu sem dæmi, þá hefur knattspyrnan þar beðið hnekki vegna 

fjölda mála um spillingu innan íþróttanna. Vegna þeirra hafa margir stuðningsmenn og 

styrktaraðilar snúið baki við knattspyrnunni, sem áður var í blóma í álfunni.114  

Í sjöundu grein samningsins er að finna helstu skyldur íþróttasamtaka samkvæmt 

samningnum. Í a-lið. 1. mgr. greinarinnar eiga lögbær yfirvöld að hvetja íþróttasambönd til 

þess að setja reglur sem banna hagsmunaaðilum í íþróttakeppnum að stunda veðmál um 

íþróttakeppnir sem þeir tengjast og banna misnotkun innherjaupplýsinga. Í frumvarpi 

samningsins segir að íþróttasambönd hafi víðtækar heimildir til þess að setja strangari reglur í 

þessum efnum. Í því felst að íþróttasambönd geta sett reglur sem banna til dæmis 

knattspyrnumönnum, að veðja á alla leiki í sinni deild. Slík bönn eru nú þegar til staðar hjá 

flestum íþróttasamböndum.115 Til að mynda er öllum leikmönnum ensku úrvalsdeildarinnar í 

knattspyrnu bannað að veðja á hvers kyns keppnir. Leikmenn sem brjóta það eiga á hættu á að 

vera dæmdir í leikbann auk sektargreiðslu. 

Í a-lið. 2. mgr. 7. gr. samningsins er kveðið á um að yfirvöld skuli hvetja íþróttasamtök til 

þess að tryggja árangursríka vöktun á gangi íþróttakeppna sem eru útsettar fyrir hættu á 

hagræðingu úrslita. Með þessu er átt við að íþróttasamtök eigi að þróa með sér kerfi sem sé 
                                                
114 sama heimild 93. 
115 „Explanatory Report to the Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions“ (n. 
25) 12–13. 
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tækt til að rannsaka og fylgjast með hagræðingu úrslita í sinni íþrótt. Mörg íþróttasamtök hafa 

nú þegar að eigin frumkvæði sett upp slík kerfi. Alþjóðlega krikketsambandið setti til að 

mynda á fót öryggissveit gegn spillingu (ACSU) árið 2000, fyrst allra íþróttasambanda.116 

Árið 2011 var sambærilegu kerfi komið á laggirnar af FIFA og Interpol.117 Það fól í sér tíu ára 

samstarf samtakanna um baráttu gegn hagræðingu úrslita en upp úr því varð til Match-fixing 

Task Force sem hafði það að markmiði að aðstoða aðildarríki samtakanna við rannsóknir og 

öflun upplýsinga gegn háttseminni.  

Í c-lið greinarinnar er kveðið á um að tryggja beri skilvirka tilhögun þess að greiða fyrir 

birtingu upplýsinga um hugsanleg eða raunveruleg tilvik hagræðingar úrslita íþróttakeppna, 

meðal annars þess að veita uppljóstrurum fullnægjandi vernd. Samkvæmt frumvarpi er hér átt 

við að koma upp kerfi líkt og sérstakri símalínu eða eins konar aðstöðu þar sem aðilum er gert 

kleift að tilkynna, nafnlaust um hugsanleg eða raunveruleg tilvik hagræðingar á úrslitum. 

Þessi kerfi þurfa að vera fær um að tryggja uppljóstrurum nafnleynd en sé nafnleynd ekki 

tryggð skapast sú hætta að aðilar þori ekki að tilkynna, vegna hættu á útskúfun frá 

íþróttahreyfingunni.118 

Samkvæmt d-lið skulu íþróttasambönd standa fyrir fræðslu til ungra íþróttamanna þar 

sem hætturnar sem stafa af hagræðingu úrslita eru kynntar. Fjölmörg íþróttasamtök hafa nú 

þegar gert slíkar ráðstafanir en sem dæmi þá hafa knattspyrnusambönd Danmerkur og Noregs 

gefið út þess háttar fræðsluefni.119 

Í e-lið. greinarinnar er að finna ákvæði sem miðar sérstaklega að því að verja heilindi 

dómara. Samkvæmt greininni ber að tryggja að dómarar séu skipaðir eins seint og mögulegt 

sé. Með þessu er ætlunin að fyrirbyggja tilvik þar sem dómurum er mútað til að hagræða 

íþróttakeppnum.120 

Að endingu, þá er sú skylda lögð á íþróttasamtök samkvæmt 3. mgr. 7. gr., að beita 

sértækum, skilvirkum og meðalhófskenndum viðurlögum og agavaldi, sem hafa varnaðaráhrif 

vegna brota á eigin reglum, gegn hagræðingu úrslita íþróttakeppna. Er þetta ákvæði til mikilla 

bóta til þess að samræma reglur alþjóðlegra og innlendra íþróttasambanda þar sem telja 

                                                
116 KEA European Affairs (n. 15) 15. 
117 Haberfeld og Sheehan (n. 84) 264. 
118 „Explanatory Report to the Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions“ (n. 
25) 13. 
119 Sjá, Stop Matchfixing síðuna sem DIF setti upp; <http://www.stopmatchfixing.dk/> skoðað 8. desember 
2016. 
120 „Explanatory Report to the Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions“ (n. 
25) 14. 
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verður að mesta ábyrgðin liggi einmitt hjá innlendu íþróttasamböndunum við að setja reglur 

sem hafa varnaðaráhrif ásamt því að framfylgja þeim.  

3.5.3 Skyldur yfirvalda samkvæmt samningnum 

Yfirvöld ríkja, dómstólar og íþróttasamtök hafa í gegnum tíðina sammælst um að skilvirkast 

sé að reglusetning íþróttamálefna sé í höndum íþróttasamtakanna.121 Sem dæmi þá var 

áðurnefnd Hvítbók framkvæmdarstjórnarinnar frá 2007, í fyrsta skipti sem ESB fjallaði um 

málefni sem varða vernd íþrótta með skýrum hætti.122 Hins vegar telur Evrópuráðið að 

nútímastaðan sé sú að yfirvöld þurfa að skerast meira í leikinn vegna þeirra hættu sem stafar 

frá hagræðingu úrslita. 

3.5.3.1 Innlendur vettvangur 

Samkvæmt 13. gr. samningsins skulu yfirvöld tilgreina ,,innlendan vettvang” sem meðal 

annars gegnir hlutverki upplýsingamiðstöðvar þar sem upplýsingum, sem varða baráttuna 

gegn hagræðingu úrslita íþróttakeppna, er safnað og þeim miðlað til viðkomandi samtaka og 

yfirvalda. Innlendi vettvangurinn gegnir að sama skapi því hlutverki að samhæfa baráttuna 

gegn hagræðingu úrslita íþróttakeppna. Þá ber honum að taka við, beina á einn stað og greina 

upplýsingar um afbrigðileg og grunsamleg veðmál tengd íþróttakeppnum sem eru haldnar á 

yfirráðasvæði viðkomandi samningsaðila og gefa út aðvaranir, þar sem á við. Berist honum 

upplýsingar um hugsanleg brot á lögum eða íþróttareglum ber honum að senda þau 

opinberum yfirvöldum eða íþróttasamtökum. Þá ber honum að eiga samstarf við öll samtök og 

viðkomandi yfirvöld, innanlands og á alþjóðavísu, þar með talið viðkomandi innlendan 

vettvang hjá öðrum samningsaðilum.  

3.5.3.2 Landsbundið eftirlitsyfirvald 

Samkvæmt 9. gr samningsins er gerð krafa til yfirvalda að tilgreina eitt ábyrgt yfirvald sem er 

falið að framkvæma, innan réttarkerfis viðkomandi ríkis, eftirlit með íþróttaveðmálum og að 

gera viðeigandi ráðstafanir í baráttunni gegn hagræðingu úrslita íþróttakeppna. Samkvæmt 

samningnum hefur eftirlitsyfirvaldið heimild til þess að takmarka framboð íþróttaveðmála, að 

undangengnu samráði við innlend íþróttasamtök og íþróttaveðmálafyrirtæki, einkum með því 

að útiloka íþróttakeppnir 18 ára og yngri eða þar sem skipulagsskilyrði eru ófullnægjandi. 

Slíkt getur til dæmis átt við um tilvik þegar íþróttaveðmálafyrirtæki bjóða upp á veðmál á 

æfingarleiki en í slíkum leikjum getur aðbúnaður og umgjörð oft verið slæm. Önnur heimild 

                                                
121 Serby (n. 6) 96. 
122 sama heimild. 
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sem eftirlitsyfirvaldið hefur, er að fella tímabundið niður veðmál ef þau tengjast keppnum þar 

sem aðvörun hefur verið gefin út. Þá er eftirlitsvaldinu gert skylt að skiptast á upplýsingum 

við innlenda vettvanginn og eftirlitsyfirvöldum annarra ríkja.  

3.5.3.3 Refsilagabrot sem varða hagræðingu úrslita íþróttakeppna 

Í 15. gr. samningsins er lögð skylda á yfirvöld að tryggja að hægt sé að beita viðurlögum 

samkvæmt landslögum á sviði refsiréttar við hagræðingu úrslita íþróttakeppna, þegar slík 

hagræðing felur í sér annað hvort nauðung, spillingu eða sviksamlegt athæfi. Tilgangur 

greinarinnar er því að tryggja að refsilöggjöf ríkja nái yfir háttsemina sem gengur út á að 

hagræða úrslitum íþróttakeppna.  

Samningurinn leggur hins vegar ekki skyldu á ríkin til þess að innleiða sérstakar reglur 

gegn háttseminni heldur er þeim heimilt að treysta á og notast við gildandi reglur sem eiga 

almennt við um spillingarbrot og svikabrot.123 Verður að telja það í takt við niðurstöðu 

rannsóknar framkvæmdarstjórnarinnar sem áður var greint frá. Samkvæmt henni þótti ekki 

nauðsynlegt að innleiða sérstakar reglur gegn háttseminni en öll ríki ESB höfðu að geyma 

einhvers konar almenn ákvæði sem talin voru ná yfir háttsemina. 

3.5.4 Hlutverk íþróttaveðmálafyrirtækja í baráttunni gegn hagræðingu úrslita samkvæmt 

samningnum 

Samkvæmt samningnum gegna veðmálafyrirtækin mikilvægu hlutverki í baráttunni gegn 

hagræðingu úrslita. Ástæðan er sú að veðmálafyrirtæki eru þeir aðilar sem geta séð hvort 

eitthvað óeðlilegt eigi sér stað varðandi veðmál á íþróttaviðburði. Dæmi um slíkt var þegar 

tenniskappinn Nikolai Davydenko, sem þá var í fjórða sæti á heimslistanum, dró sig úr keppni 

gegn Argentínumanninum Martin Vassalo-Arguello á tennismóti í Póllandi árið 2007. 

Ástæðan var að upp komst um áætlað veðmálasvindl eftir upplýsingar frá veðmálafyrirtækinu 

Betfair. Fyrir viðureignina greindi Betfair frá því að yfir 7 milljónum evra hafði verið veðjað 

á sigur Argentínumannsins en það var yfir sex sinnum hærri fjárhæð en venjulega var veðjað 

á slíka viðburði.  

Í 10. gr. samningsins er að finna ákvæði sem snýr að íþróttaveðmálafyrirtækjum. Í 3. 

mgr. ber yfirvöldum að samþykkja lagaákvæði sem skyldar íþróttaveðmálafyrirtæki að 

tilkynna án tafar, til landsbundna eftirlitsyfirvaldsins um afbrigðileg124 eða grunsamleg 

                                                
123 „Explanatory Report to the Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions“ (n. 
25) 21. 
124 Samkvæmt samningnum eru afbrigðileg íþróttaveðmál skilgreind sem; íþróttaveðmál sem stinga í stúf við 
almenn eða fyrirsjáanleg einkenni viðkomandi markaðar eða þau einkenni hans sem við er að búast eða sem 
tengjast veðmálum um íþróttakeppni sem gengur fyrir sig á óvenjulegan hátt. 
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veðmál.125 Einnig er lögð skylda á að veita þessar upplýsingar til innlenda vettvangsins þar 

sem allir aðilar geta unnið saman að því að uppræta vandamálið.  

Samkvæmt fræðimanninum Tom Serby hafa mörg veðmálafyrirtæki nú þegar átt í mikilli 

samvinnu við íþróttasamtök og lögbær yfirvöld um að koma á laggirnar eftirlitskerfum þar 

sem fylgst er með afbrigðilegum veðmálum. Knattspyrnusamband Evrópu (UEFA) hefur sem 

dæmi unnið með veðmálafyrirtækjum við stofnun Betting Fraud Detection System (BFDS). 

Til viðbótar settu IOC, í samvinnu við Interpol, upp alþjóðlegt eftirlitskerfi árið 2009 sem 

hafði það að markmiði að fylgjast með veðmálum tengdum Ólympíuleikunum í London 2012. 

Þá stofnuðu nokkur af stærstu veðmálafyrirtækjum heimsins samtökin ,,The European Sports 

Security Association” (ESSA) en hlutverk þess er að vera eins konar snemmbúið 

viðvörunarkerfi sem safnar upplýsingum um afbrigðileg veðmál og tilkynnir þau til 

alþjóðlegra íþróttasamtaka á borð við FIFA, UEFA og IOC auk annarra lögbærra yfirvalda. 

Sem dæmi þá tilkynntu meðlimir ESSA um 148 afbrigðileg veðmál árið 2013 en af þeim voru 

30 þess eðlis að þau voru tilkynnt íþróttasamtökum og lögbærum yfirvöldum..  

3.6 Samantekt 
Eins og farið hefur verið yfir í þessum kafla hafa alþjóðastofnanirnar IOC, UNESCO og 

UNODC allar komist að svipaðri niðurstöðu um að hagræðing úrslita sé ein mesta ógnin sem 

steðjar að nútímaíþróttum og samfélaginu í heild. Evrópusambandið hefur einnig viðurkennt 

vandamálið og tekið framfaraskref í baráttunni gegn háttseminni. Þá hefur Evrópuráðið gefið 

út alþjóðlegan sáttmála sem er opinn öllum ríkjum heims til undirritunar. Tilgangur 

samningsins er að koma í veg fyrir og upplýsa mál sem lúta að hagræðingu úrslita og stuðla 

að því að refsað sé fyrir háttsemina. Jafnframt er markmið samningsins að auðvelda 

upplýsingaskipti á milli ríkja á alþjóðlegum vettvangi og samhæfa samstarf stjórnvalda og 

viðeigandi stofnanna við íþróttasambönd og aðila sem vinna í getraunatengdri starfsemi.  

 

  

                                                
125 Samkvæmt samningnum eru grunsamleg íþróttaveðmál skilgreind sem; íþróttaveðmál sem virðast, 
samkvæmt áreiðanlegum og stöðugum vísbendingum, tengjast hagræðingu úrslita þeirrar íþróttakeppni sem 
veðmálin eru boðin fram vegna. 
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4 Reglur íþróttasambanda og refsilöggjöf Íslands 
Þann 13. nóvember 2014 var samningur Evrópuráðsins um hagræðingu úrslita í 

íþróttakeppnum undirritaður fyrir Íslands hönd. Eftir að búið var að undirrita samninginn 

skipaði mennta- og menningarmálaráðuneytið starfshóp til að gera tillögur að því hvernig 

hægt væri að vinna að samstarfi hér á landi gegn hagræðingu úrslita og hvernig 

alþjóðasamningnum verði best framfylgt. 

Um viðfangsefnið hagræðingu úrslita í íþróttakeppni er ekki að finna neina 

dómaframkvæmd hér á landi og umfjöllun fræðimanna er af afar skornum skammti. Af þeim 

sökum þarf að skoða gildandi reglur stærstu íþróttasamtaka Íslands, sem átt geta við um 

spillingu í íþróttum, og hvort þær uppfylli þær kröfur sem gerðar eru í samningi 

Evrópuráðsins. Að því loknu er fjallað um refsiákvæði almennu hegningarlaganna nr. 19/1940 

(hgl), þ.e. ákvæði um fjársvik, sbr. 248. gr. hgl. og ákvæði um spillingu í einkageiranum, sbr. 

264. gr. a. hgl.  

4.1 Reglur íþróttasambanda 
Íþróttasamböndin gegna vafalaust einu mikilvægasta hlutverkinu í baráttunni gegn 

hagræðingu úrslita vegna tengingar þeirra við grasrót íþróttanna og hlutverki þeirra í 

skipulagningu íþróttaviðburða.126 Samkvæmt samningi Evrópuráðsins er lögð rík skylda á 

íþróttasamtök landríkjanna til þess að berjast gegn hagræðingu úrslita, sbr. 7. gr. samningsins. 

Að því sögðu er mikilvægt að líta á reglur ÍSÍ og KSÍ og kanna hvort reglur sambandanna séu 

fullnægjandi í baráttunni gegn hagræðingu úrslita. 

4.1.1 ÍSÍ 

Í lögum nr. 64/1998 um íþróttir (íþrl), er að finna einu heildstæðu löggjöf íslensks réttar um 

íþróttir og íþróttaiðkun. Samkvæmt 3. gr. íþrl., fer menningar-málaráðuneytið með yfirumsjón 

íþróttamála. Í 2. mgr. 5. gr. íþrl., er svo kveðið á um að Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands 

sé æðsti aðili frjálsrar íþróttastarfsemi í landinu og sér um erlend samskipti 

íþróttahreyfingarinnar.  

Í félagslögum ÍSÍ frá árinu 2015, sem nefnast lög Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands, 

er fjallað með ítarlegum hætti um starfsemi sambandsins.127 Er þar áréttað í grein 1.1. að 

sambandið sé æðsti aðili frjálsrar íþróttastarfsemi í landinu. Í grein 1.5. er kveðið á um, að 

                                                
126 Boniface (n. 4) 50. 
127 „Lög Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands“ (2015) <http://isi.is/library/Skrar/Efnisveita/Log-og-
reglugerdir/L%C3%B6g%20%C3%8DS%C3%8D%20(2015).pdf> skoðað 8. desember 2016. 
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sem landssamband á Íslandi er ÍSÍ skuldbundið til þess að virða Ólympíusáttmálann og hlíta 

ákvörðunum aðalfunda Alþjóða ólympíunefndarinnar.  

Í 4. gr. félagslaganna er kveðið á um tilgang og markmið sambandsins. Segir þar í c-lið 

greinarinnar að ÍSÍ eigi að annast samstarf um íþróttamál við ríkisvaldið og aðrar lögmætar 

stofnanir. Í e-lið greinarinnar segir að ÍSÍ skuli kynna grundvallaratriði 

Ólympíuhugsjónarinnar á Íslandi og tryggja að Ólympíusáttmálinn sé virtur, sbr. f-lið. 

Samkvæmt l-lið kemur fram að tilgangur sambandsins sé að tryggja að í íþróttum ríki 

drengskapur.  

Af þessum ákvæðum félagslaganna má ganga út frá því að ÍSÍ gegni mikilvægu hlutverki 

gagnvart íþróttahreyfingunni. Verður því að áætla að ábyrgðin liggi fyrst og fremst hjá ÍSÍ í 

baráttunni gegn hvers konar spillingu innan íþróttahreyfingarinnar.  

Hvað varðar lyfjamisnotkun íþróttamanna þá hefur ÍSÍ staðið vel að þeim málum á 

síðustu árum. Sambandið hefur til að mynda sett lög til samræmis við skilyrði alþjóða 

lyfjaeftirlitsins og einnig sett á fót sérstakt lyfjaeftirlit sem hefur það hlutverk að framkvæma 

lyfjaeftirlit í samræmi við Alþjóðlegu lyfjaeftirlitsreglurnar og alþjóðlega staðla um 

lyfjaeftirlit. Hins vegar þegar litið er til spillingar í formi hagræðingu úrslita, þá hefur 

regluverk ÍSÍ ekki að geyma neinar sérstakar reglur. Í siðareglum sambandsins má þó finna 

ákvæði í 2. gr. sem segir, að koma eigi fram af fullkomnum heilindum og að framkoma eigi 

að endurspegla viðhorf til grundvallarreglna og markmiða Íþrótta- og 

Ólympíuhreyfingarinnar. Þá er kveðið á um í 9. gr. að þiggja aldrei mútur og í 11. gr. er mælt 

fyrir um að þeir sem tengdir eru íþróttum taki aldrei, hvort heldur sem er með beinum eða 

óbeinum hætti þátt í veðmálum, fjárhættuspilum, happdrætti og þess háttar viðburðum eða 

viðskiptum í tengslum við íþróttaviðburði sem þeir sjálfir geti haft áhrif á. Í 

hegðunarviðmiðum sambandsins er einnig að finna álíka leiðbeinandi ákvæði þar sem 

iðkendum, þjálfurum, stjórnarmönnum og starfsmönnum eru markaðar línur varðandi 

framkomu gagnvart íþróttahreyfingunni.  

Sé rýnt í orðalag ofangreindra ákvæða er ljóst að um mjög almenn ákvæði er að ræða og 

svo virðist sem að tilgangur þeirra sé eingöngu sá, að setja aðilum íþróttahreyfingarinnar eins 

konar viðmið til þess að framfylgja. Við brotum á reglunum liggja hins vegar engin viðurlög 

og má því álykta að reglurnar séu í raun marklausar.  

Á síðustu árum hefur ÍSÍ unnið að umbótum í baráttunni gegn hagræðingu úrslita. 

Samkvæmt heimasíðu félagsins hafa nokkur mál verið á dagskrá þar sem háttsemin hefur 
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verið til umfjöllunar. Til að mynda var lögð fram tillaga á 71. íþróttaþingi ÍSÍ árið 2013, um 

milliþingnefnd sem fjalla ætti um viðfangsefnið.128 Í tillögunni kemur fram: 

Hagræðing úrslita i íþróttakeppni er grafalvarlegt mál sem ógnar heiðarleika í íþróttum, 
ímynd íþrótta, gildum um óvissu úrslita og jafnræði keppenda, og jafnframt siðferðislegu 
gildismati þátttakenda. Mikilvægt er að Ísland fylgist með þeirri þróun sem fram fer á 
alþjóðlegum vettvangi varðandi baráttu gegn hagræðingu úrslita, greini stöðuna hér á 
landi og geri tillögur að viðeigandi aðgerðum á grundvelli þess. Skipun milliþinganefndar 
feli í sér sérhæfðan vettvang til umfjöllunar um viðfangsefnið, og er æskilegt að skipun 
hópsins taki mið af ólíkum sjónarmiðum hvort heldur er af hálfu íþróttahreyfingarinnar / 
þátttakenda, löglegra veðmálafyrirtækja og stjórnvalda / lögregluyfirvalda. 

Einnig hefur sambandið ásamt systursamtökum sínum í Danmörku, Finnlandi, Noregi og 

Svíþjóð, undirritað sameiginlega yfirlýsingu varðandi baráttuna gegn hagræðingu úrslita í 

íþróttum.129 Með yfirlýsingunni var ætlunin í fyrsta lagi, að styðja þá opinberu aðila sem unnu 

að því, ásamt Evrópuráðinu, að koma á samningi Evrópuráðsins um hagræðingu úrslita í 

íþróttakeppnum. Í öðru lagi kölluðu norrænu íþróttasamböndin eftir því að landssambönd 

ríkjanna myndu innleiða reglur og stuðla að fræðslu fyrir unga leikmenn, þjálfara og aðra sem 

tengjast íþróttahreyfingunni. Í þriðja lagi að norrænu íþróttasamböndin myndu styðja þá 

baráttu sem alþjóðleg samtök hefðu nú þegar hafið gegn hagræðingu úrslita.  

Þá hefur mennta- og menningarmálaráðuneytið skipað áðurnefndan starfshóp sem hefur 

þann tilgang að gera tillögur um það hvernig hægt sé að vinna að samstarfi hér á landi gegn 

hagræðingu úrslita og hvernig samningi Evrópuráðsins verði sem best framfylgt. Í þeim 

starfshópi situr fulltrúi frá ÍSÍ. 

4.1.2 KSÍ 

Í 7. kafla félagslaga ÍSÍ er fjallað um sérsambönd. Í grein 47.1 segir að sérsamband sé 

samband héraðssambanda/íþróttabandalaga í hlutaðeigandi íþróttagrein. Í grein 47.2 segir að 

sérsamband sé æðsti aðili innan ÍSÍ um sérfræðileg málefni íþróttagreinar sinnar. Í grein 47.4 

er fjallað um hlutverk sérsambanda í stafaliðum a til c. Í c-lið segir að sérsamband sé fulltrúi 

íþróttagreinar sinnar gagnvart útlöndum og sjái um að reglur varðandi greinina séu í samræmi 

við alþjóðareglur. Samkvæmt því er innra skipulag íþróttahreyfingarinnar sú að ÍSÍ er æðsti 

aðili frjálsrar íþróttastarfsemi í landinu. Sérsamband er þá æðsti aðili innan ÍSÍ um sérfræðileg 

málefni íþróttagreinar sinnar og gert er ráð fyrir að sérsamband setji sér sérstök félagslög.  

                                                
128 Framkvæmdarstjórn ÍSÍ (n. 2). 
129 „Common international initiatives from the Nordic sports organizations related to the fight against match 
fixing“ (2014). 
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Samkvæmt félagslögum KSÍ er sambandið, sérsamband þeirra félaga innan ÍSÍ, sem iðka 

og keppa í knattspyrnu, sbr. grein 1.1.130 Í félagslögum KSÍ er að finna almenn ákvæði um 

sambandið og hlutverk þess. Í 2. gr. laganna er fjallað um hlutverk og tilgang sambandsins en 

skv. grein 2.1. er KSÍ æðsti aðili knattspyrnumála á Íslandi. Nánar er síðan fjallað um 

hlutverk sambandsins í liðum a til h.  

Líkt og ÍSÍ hefur KSÍ ekki sett sérstakar reglur sem ætlað er að taka á hagræðingu úrslita. 

Þó er að finna ákvæði í reglugerð KSÍ um aga- og úrskurðarmál131 sem var sett með stoð í 30. 

gr. félagslaga sambandsins og samkvæmt agareglum FIFA. Með ákvæðinu er lagt bann gegn 

því að hafa óeðlileg áhrif á úrslit leikja en ákvæðið er að finna í  15. gr. reglugerðarinnar: 

15.1. Hver sem tengist, eða rökstuddur grunur er um að tengist, beint eða óbeint, ráðagerð 
um óeðlileg afskipti af úrslitum leikja með þeim hætti að ekki samræmist 
íþróttamannslegum leikreglum skal sæta viðurlögum sbr. grein 15.3. 

15.2. Í tilvikum þar sem leikmaður, forsvarsmaður félags, starfsmaður leiks eða félags 
tekur þátt í atferli í samræmi við grein 15.1. er heimilt að beita viðkomandi viðurlögum 
sbr. grein 15.3. 

15.3. Viðurlög vegna brota í samræmi við greinar 15.1. og 15.2. skal ákvarðast á 
grundvelli alvarleika máls og felast í eftirfarandi:  

Leikbanni, tímabundnu eða ótímabundnu. Tímabundnu eða ótímabundnu banni frá allri 
knattspyrnulegri starfsemi. Í alvarlegum tilfellum skal útiloka viðkomandi frá allri 
þátttöku í knattspyrnu eða knattspyrnumálum ævilangt. Í alvarlegum tilfellum er heimilt 
að draga eitt stig eða fleiri af aðildarfélagi í deildarkeppni, fella um deild eða vísa félagi 
úr keppni. 

Að mati höfundar er um mjög almennt ákvæði að ræða sem verður að teljast illa til þess fallið 

að ná yfir alla þá háttsemi sem hagræðing úrslita felur í sér. Í fyrsta lagi má nefna að ákvæðið 

nefnir eingöngu óeðlileg afskipti af úrslitum leikja. Þar með má álykta að ákvæðið taki ekki til 

þess þegar leikmenn hafa óeðlileg áhrif á atvik leikja. Líkt og áður hefur komið fram er slíkt 

hátterni orðið stærra vandamál en áður hefur tíðkast enda töluvert auðveldara fyrir leikmenn 

að hafa áhrif á einstaka atvik leiksins heldur en úrslit hans. Að auki má nefna að samkvæmt 

ákvæðinu verður háttsemi að teljast ósamræmanleg íþróttamannslegum leikreglum. Hvergi er 

þó fjallað neitt sérstaklega um hvað íþróttamannslegar leikreglur fela í sér.  

Annað ákvæði sem er að einhverju leyti ætlað að ná til háttseminnar er að finna í 

reglugerð KSÍ um félagaskipti, samninga og stöðu leikmanna. Í 25. gr. reglugerðarinnar er að 

finna ákvæði um stöðluð ákvæði í leikmannasamningum KSÍ. Þar kemur fram í 1. gr. að 

                                                
130 „Lög Knattspyrnusambands Íslands“ (KSÍ febrúar 2016) 
<http://www.ksi.is/media/logogreglugerdir/logksi/LOG-KNATTSPYRNUSAMBANDS-ISLANDS-februar-
2016.pdf> skoðað 8. desember 2016. 
131 „Reglugerð KSÍ um aga- og úrskurðarmál“ (KSÍ mars 2016) 
<http://www.ksi.is/media/logogreglugerdir/reglugerdir/Reglugerd-KSI-um-Aga--og-urskurdarmal-leidrett-25.-
mai.pdf> skoðað 8. desember 2016. 
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leikmanni sé óheimilt að taka þátt í veðmálum innan knattspyrnuhreyfingarinnar eða annarri 

tengdri starfsemi sem rýrt getur trúverðugleika leikmanns eða félags.  

4.2 Refsilöggjöf 
Íslensku hegningarlögin hafa ekki að geyma ákvæði þar sem háttsemin, hagræðing úrslita, er 

beinlínis gerð refsiverð. Í lögunum er hins vegar að finna almenn ákvæði í samræmi við 

áðurnefnda skýrslu framkvæmdarstjórnar Evrópusambandsins. Um er að ræða 248. gr. hgl. 

um fjársvik og 264. gr. a. hgl., um mútur. Við mat á því hvort umrædd ákvæði geti náð yfir 

atvik þar sem úrslitum hefur verið hagrætt er rétt að greina ákvæðin og bera þau saman við 

háttsemina að hagræða úrslitum. 

4.2.1 Fjársvik 

4.2.1.1 Skilyrði 248. gr. hgl. 

Skilgreining fjársvikaákvæðis er að finna í 248. gr. hgl., og er hún svo hljóðandi:  

Ef maður kemur öðrum manni til að hafast eitthvað að eða láta eitthvað ógert með því á 
ólögmætan hátt að vekja, styrkja eða hagnýta sér ranga eða óljósa hugmynd hans um 
einhver atvik, og hefur þannig fé af honum eða öðrum, þá varðar það fangelsi allt að 6 
árum 

Til þess að háttsemi verði talin til fjársvika eru nokkur skilyrði sem þurfa að vera uppfyllt. Í 

fyrsta lagi þarf atbeina brotaþola sjálfs, þ.e. hann þarf að hafast eitthvað að eða láta eitthvað 

ógert. Í öðru lagi er það grundvallar skilyrði að það verði til villa hjá brotaþola. Í þriðja lagi er 

það gert að skilyrði að háttsemi hins brotlega þurfi að vera ólögmæt og í fjórða lagi þarf brot 

að beinast að ákveðnu verknaðarandlagi. Verður nú stuttlega gerð grein fyrir inntaki þessara 

skilyrða og þau borin saman við háttsemina að hagræða úrslitum. 

4.2.1.2 Tvíhliða brot 

Fjársvik teljast til auðgunarbrota en þau eru að finna í 26. kafla hgl. Brot samkvæmt 

auðgunarkafla hgl., teljast annað hvort vera einhliða eða tvíhliða. Dæmi um einhliða brot væri 

til að mynda þjófnaðarbrot, sbr. 244. gr. hgl., en í slíkum brotum þarf ekki atbeina annarra. 

Fjársvik teljast hins vegar til tvíhliða brota, sbr. orðalag ákvæðisins ,,kemur öðrum manni til 

að hafast eitthvað eða láta eitthvað ógert”. Samkvæmt því er brotaþoli eða einhver á hans 

vegum fenginn til fjárhagslegrar ráðstöfunar með ólögmætri aðferð svo fjártjón hlýst af.132 Í 

                                                
132 Jónatan Þórmundsson, „Einkenni auðgunarbrota: tengsl þeirra innbyrðis og við önnur brot“ 412 
<https://lock.ru.is/library/TLI/TLI_2008_4_EINKENNI-AUÐGUNARBROTA-TENGSL-THEIRRA-
INNBYRÐIS-OG-VID-ONNUR-BROT.pdf> skoðað 26. nóvember 2016. 
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tilvikum þar sem úrslitum er hagrætt, þarf brotamaður því að treysta á að geta blekkt annan 

aðila, oftast veðmálafyrirtæki, til þess að eiga þess kost á að hagnast á brotinu.  

4.2.1.3 Villan 

Þriðja skilyrðið og jafnframt þungamiðjan í fjársvikabrotum er villan. Villan er sá þáttur sem 

greinir fjársvikabrot frá öðrum auðgunarbrotum.133 Samkvæmt ákvæðinu fær gerandi 

einhvern fjárhagslegan ávinning með því að gefa rangar upplýsingar eða skýra vísvitandi 

rangt frá einhverju og vekur þannig upp villu hjá blekkingarþola sem síðan byggir athafnir 

sínar á villunni.134  

Ólíkt ákvæðum dönsku og norsku hegningarlaganna, sem nánar verður farið yfir í kafla 5, 

kemur orðið villa aldrei fram í 248. gr. hgl. Það er hins vegar talið að villuhugtakið sé 

skilgreint í ákvæðinu með orðunum ,,ranga og óljósa hugmynd villuþola”.135 Ragnheiður 

Bragadóttir segir í riti sínu, Villan og hið ólögmæta atferli hins brotlega, að engar kröfur séu 

gerðar til þeirrar aðferðar sem hinn brotlegi notast við og því skipti það engu máli hver villan 

er. Eina skilyrðið er að villan sé þess eðlis að hún hafi þau áhrif sem lögin gera ráð fyrir hvað 

varðar ólögmæta fjármunayfirfærslu.136 Þá skiptir heldur ekki máli hvort villan varði atvik 

sem þegar hafi gerst eða mun gerast í framtíðinni, heldur þarf hún eingöngu að vera 

ákvörðunarástæða fyrir brotaþola.137 Frá ofangreindu má lesa að ekki séu gerðar strangar 

kröfur um hvers efnis villan sé heldur þarf hún eingöngu á einhvern hátt að hafa haft áhrif á 

ákvörðunartöku brotaþola.  

Hvað varðar verknaðaraðferð samkvæmt fjársvikaákvæðinu þá felst háttsemi hins 

brotlega í því að vekja, styrkja eða hagnýta sér villu blekkingarþola. Töluverður munur er á 

því hvort brotamaður sé annars vegar að vekja eða styrkja villu og hins vegar hvort hvort hann 

sé að hagnýta sér villu. Munurinn fellst aðallega í því að þegar brotamaður vekur eða styrkir 

villu þá er það hann sem hefur frumkvæði að því að villan verður til.138 Þegar villa er 

eingöngu hagnýtt þá er hinn brotlegi oftast hlutlaus í upphafi en verknaður hans felst í því að 

hagnýta sér villu brotaþola í stað þess að greina honum frá villunni.139 Hefur því verið talið að 

hagnýting á villu, sem hinn brotlegi hefur hvorki vakið né styrkt geti flokkast sem fjársvik í 

                                                
133 Ragnheiður Bragadóttir, „Villan og hið ólögmæta atferli hins brotlega“ 11. 
134 sama heimild. 
135 sama heimild. 
136 sama heimild 14. 
137 sama heimild 15. 
138 sama heimild 27. 
139 sama heimild. 
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skilningi ákvæðisins, enda veit hinn brotlegi að blekkingarþoli hefur rangar hugmyndir um 

aðstæður sem skipta máli í ákvörðunartöku hans.140 

Eitt af megineinkennum íþróttakeppna er óvissan sem ríkir yfir úrslitunum. Á grundvelli 

óvissunnar bjóða veðmálafyrirtæki upp á þann möguleika að veðja á niðurstöður eða atvik 

íþróttakeppna. Eðli málsins samkvæmt myndu veðmálafyrirtækin ekki bjóða upp á veðmál 

þar sem vitað er fyrir fram hver úrslit keppninnar verða. Í þeim tilfellum þar sem úrslitum er 

hagrætt, þá er búið að eyða óvissunni og þar með er villa vakin upp hjá 

veðmálafyrirtækjunum. Aðilar sem búa síðan að upplýsingum um þá villu sem vakin hefur 

verið hjá veðmálafyrirtækjunum, hagnýta sér þá villu og afla sér fjárvinnings. 

4.2.1.4 Ólögmætisfyrirvarinn  

Þriðja skilyrðið sem fram kemur í 248. gr. hgl., er að til þess að um fjársvik geti verið að ræða 

þá þurfi villan sem nefnd var hér að ofan að hafa verið vakin, styrkt eða hagnýtt með 

ólögmætum hætti. Ástæðan fyrir því að ólögmætisfyrirvarinn var settur í ákvæðið er sú að 

mörkin milli heimilla og óheimilla blekkinga eru oft óskýr. Þótti því rétt að tilgreina 

ólögmætisfyrirvarann í fjársvikaákvæðinu í því skyni að þrengja efnissvið ákvæðisins þannig 

að refsiábyrgð komi aðeins til álita í grófari tilvikum.141 Slík takmörkun var talin nauðsynleg 

til þess að koma í veg fyrir að refsað yrði fyrir fjársvik í tilvikum þar sem það teldist andstætt 

réttarvitund almennings. Einnig var stefnt að því að sporna gegn óhóflegum fjölda dómsmála 

sem annars gæti risið.142  

Ómögulegt þykir þó að setja nákvæmar reglur um það hvaða háttsemi eigi að falla undir 

hugtakið enda oft erfiðleikum bundið að skera úr um háttsemi sem annars vegar telst ólögmæt 

og hins vegar sem er hreinlega siðferðislega röng. Slíkt verður að byggja á mati hverju 

sinni.143 Það sem getur gefið vísbendingu um að hegðun geranda sé ólögmæt er meðal annars 

efni og markmið viðskiptasamnings. Jafnframt getur almennt viðurkennt viðskiptasiðferði 

verið mælikvarði á hvað teljist ólögmætt.144 Telja verður að hagræðing úrslita sé gegn 

viðskiptasiðferði og efni þess samningssambands sem kemst á, á milli veðmálafyrirtækis og 

fjárhættuspilara. Enda eru veðmálafyrirtækin í villu þegar þau samþykkja veðmálin og þar af 

leiðandi er háttsemin að hagræða úrslitum ólögmæt samkvæmt skilyrði ákvæðisins. 

                                                
140 sama heimild 34. 
141 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð. 1 (Háskólaútgáfan 1999) 39. 
142 Ragnheiður Bragadóttir (n. 133) 41. 
143 sama heimild. 
144 sama heimild. 
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4.2.1.5 Verknaðarandlag 

Það sem telst einkennandi fyrir ákvæði auðgunarbrotakafla hgl., er hið lögbundna skilyrði um 

auðgunarásetning sbr. 243. gr. hgl. Þar segir að fyrir brot samkvæmt kaflanum skal aðeins 

refsa ef þau hafa verið framin í auðgunarskyni. Með því er átt við að ásetningur brotamanns 

hafi verið sá að afla sér eða öðrum fjárvinnings á þann hátt, að annar maður biði ólöglega 

fjártjón að sama skapi.145 Enn fremur leiðir það af 18. gr. hgl., að ásetningur sé 

saknæmisskilyrði fyrir brotum gegn ákvæðum kaflans.146 Að því leiðir að auðgunarbrot 

beinast yfirleitt að ákveðnu verknaðarandlagi og felast í ólögmætri yfirfærslu þeirra verðmæta 

til annarra manna eða lögaðila, sem eiga ekki rétt til umráða yfir þeim.147 Í greinargerð með 

frumvarpi hegningarlaganna segir um andlag fjársvika að með orðinu fé sé átt við um hvers 

konar fjárverðmæti. Það er því ljóst að verknaðarandlag fjársvika er mjög víðtækt.148  

Af framangreindu er ljóst að til þess að hagræðing úrslita falli undir ofangreint skilyrði 

verður háttsemin að hafa verið framin í fjárhagslegum tilgangi. Tilvik þar sem háttsemin er 

framkvæmd í íþróttalegum tilgangi fellur þar af leiðandi ekki undir skilyrðið. 

4.2.1.6 Fullframning fjársvika 

Auðgunarbrot eru í eðli sínu tjónsbrot.149 Tjónsbrot eru þau brot sem teljast fullframin þegar 

verknaður hefur haft í för með sér ákveðna afleiðingu, til dæmis fjártjón.150 Sú regla gildir um 

saknæmisskilyrði tjónsbrota að ásetningur, og eftir atvikum gáleysi, verði að taka til allra 

efnisþátta verknaðar, eins og honum er lýst fullfrömdum í verknaðarlýsingu refsiákvæðis, þar 

með talið afleiðinganna.151 Sú meginregla gildir að tjónsbrot eru ekki talin fullframin fyrr en 

afleiðing verknaðar er komin fram. Frávik frá þessari mikilvægu reglu eru tjónsbrot með 

fullframningarstigið fært fram. Þá er fullframningarstigið fært framar í atburðarrásina og geta 

því brot talist fullframin þrátt fyrir að afleiðingarnar hafi ekki enn komið fram.152 Fjársvik er 

eitt þeirra brota þar sem slakað er á fullum ásetningskröfum að því er varðar hlutræna 

                                                
145 Alþt. 1939, A-deild, bls. 394 
146 Jónatan Þórmundsson, „Einkenni auðgunarbrota“ (n. 132) 411. 
147 Jónatan Þórmundsson, „Umboðssvik / Jónatan Þórmundsson“ 174 
<https://lock.ru.is/library/TL/Logretta_2007_2-Umbodssvik.pdf> skoðað 15. nóvember 2016. 
148 Alþt. 1939 A-deild bls. 395 
149 Jónatan Þórmundsson, „Umboðssvik“ 174 <https://lock.ru.is/library/TL/Logretta_2007_2-Umbodssvik.pdf> 
skoðað 11. desember 2016. 
150 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð. 1 (n. 141) 74. 
151 sama heimild 75. 
152 sama heimild 76. 
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efnisþætti auðgunar. Með því er átt við að vitund eða vitneskja brotamanns um að valda 

verulegri fjártjónshættu nægir til sakfellingar.153  

Er því ljóst að til þess að umrædd háttsemi teljist fullframin nægir að brotamaður hafi 

fengið brotaþola til þess að gera eitthvað með því að vekja, styrkja eða hagnýta sér villu hans 

á ólögmætan hátt og þannig ætlað að hafa af honum fé, auk þess að brotamaður hafi að 

minnsta kosti gert sér grein fyrir þeirri verulegu fjártjónshættu sem hann hafi skapað með 

háttsemi sinni. 

4.2.2 Mútur 

4.2.2.1 Spillingarsamningurinn 

Ísland gerðist aðili að samningi á sviði refsiréttar um spillingu,154 sem undirritaður var í 

Strassborg þann 27. janúar 1999 (hér eftir spillingarsamningurinn). Til þess að unnt hafi verið 

að fullnægja skuldbindingum samningsins þurfti að gera breytingar á almennu 

hegningarlögunum þar sem ekki var að finna almennt refsiákvæði um mútur.  

Spillingarsamningurinn á upphaf sitt að rekja til ráðstefnu evrópskra dómsmálaráðherra 

sem haldin var í Vallettu árið 1994. Þar voru gefin út tilmæli þess efnis að Evrópuráðið tæki 

til skoðunar hvernig bregðast mætti við þeirri ógn sem steðjaði af spillingu. Í febrúar 1996 

hófst vinna við undirbúning spillingarsamningsins. Ráðherranefnd Evrópuráðsins samþykkti í 

nóvember 1997 ályktun, þar sem kveðið var á um tuttugu meginreglur í baráttunni gegn 

spillingu. Í maí 1998 var samþykkt ályktun sem veitti heimild til að stofna „ríkjahóp gegn 

spillingu“ (GRECO). Hlutverk GRECO var að efla hæfni samningsríkjanna í baráttu sinni 

gegn spillingu og í nóvember sama ár voru lokadrög samningsins samþykkt til undirritunar. 

Helsta markmið spillingarsamningsins var að þróa samræmdar efnis- og 

málsmeðferðarreglur í samningsríkjunum er varða tiltekin spillingarbrot. Samkvæmt 

formálsorðum samningsins er spilling talin ógna réttarreglu, lýðræði og mannréttindum. Þá er 

hún einnig talin grafa undan góðum stjórnunarháttum, sanngirni, félagslegu réttlæti og skekur 

þann siðferðislega grunn sem þjóðfélagið er reist á. Hugtakið spilling er ekki skilgreint í 

samningnum en við gerð hans var hins vegar stuðst við mjög víðtæka merkingu hugtaksins: 

(...) mútur eða aðra háttsemi sem brýtur gegn skyldum manna sem falin hefur verið 
ábyrgð af opinberum eða viðskiptalegum toga, hvort sem um er að ræða opinbera 
starfsmenn, launþega eða sjálfstæða umboðsmenn, og ætlað er að ná fram ávinningi af 
einhverju tagi fyrir þá sjálfa eða aðra, sem þeir eiga ekki tilkall til. 

                                                
153 Jónatan Þórmundsson, „Einkenni auðgunarbrota“ (n. 132) 439. 
154 Evrópuráðið, „Criminal Law Convention on Corruption“ (27. janúar 1999) No. 173 
<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007f
3f5> skoðað 12. desember 2016. 
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Þrátt fyrir að hugtakið spilling sé ekki skilgreint í samningnum, þá kveður hann á um almenna 

lýsingu á mútubrotum, þ.e. mútugreiðslum (aktívum mútum) og mútuþágu (passívum 

mútum), sem og lýsingu á annarri spillingarháttsemi.  

4.2.2.2 264. gr. a. hgl. 

Líkt og fram kom í skýrslu framkvæmdarstjórnarinnar, þá er spilling talin vera gríðarlega stór 

þáttur í hagræðingu úrslita og spillingin sem um getur kemur fram í formi mútugjafar og 

mútuþægni. Með mútugjöf í þessu tilviki er átt við þegar aðili, kallaður aðstoðarmaður, mútar 

þeim sem áhrif getur haft á úrslit íþróttakeppni í þeim tilgangi að hljóta fjárhagslegan 

ávinning af veðmálum. Með mútuþægni er hins vegar átt við refsiábyrgð þeirra sem þiggja 

mútur og er þar um að ræða þá aðila sem geta haft raunveruleg áhrif á íþróttakeppni. 

Með lögum nr. 125/2003 var gerð breyting á almennu hegningarlögunum og almennt 

refsiákvæði um mútugreiðslur og mútuþágu í tengslum við starfsemi einkaaðila í 

viðskiptalífinu var lögfest. Það var meðal annars gert til þess að uppfylla skuldbindingar 7. og 

8. gr. spillingarsamningsins. Ákvæðið sem kom nýtt inn í hgl., er að finna í 264. gr. a. hgl.: 

Hver sem gefur, lofar eða býður manni, sem stjórnar fyrirtæki í atvinnurekstri, [...] eða 
innir af hendi störf á vegum þess, gjöf eða annan ávinning, sem hann á ekki tilkall til, í 
þágu hans eða annarra, til að fá hann til að gera eitthvað eða láta eitthvað ógert í bága við 
starfsskyldur hans skal sæta fangelsi allt að 3 árum, eða sektum, ef málsbætur eru.  

Ef maður, sem stjórnar fyrirtæki í atvinnurekstri, [...], eða innir af hendi störf á vegum 
þess, heimtar, tekur við eða lætur lofa sér eða öðrum gjöfum eða öðrum ávinningi, sem 
hann á ekki tilkall til, og gerir með því eitthvað eða lætur eitthvað ógert í bága við 
starfsskyldur sínar, skal sæta fangelsi allt að 3 árum eða sektum, ef málsbætur eru. 

Enn hefur ekki verið dæmt fyrir mútubrot samkvæmt ákvæðinu í íslenskum rétti og því verður 

farið skipulega í gegnum þau skilgreiningaratriði sem felast í ákvæðinu og þau borin saman 

við háttsemina að hagræða úrslitum. Þau skilgreiningaratriði sem mestu máli skipta eru í 

fyrsta lagi að sá sem tekur við eða þiggur mútur þarf að stjórna fyrirtæki eða inna af hendi 

störf á vegum þess. Af honum er því krafist að hann sé í einhvers konar stöðu. Í öðru lagi þarf 

fyrirtækið sem mútuþegi starfar hjá að vera í atvinnurekstri. Í þriðja lagi er gerður áskilnaður 

um að stjórnandi eða starfsmaður geri eitthvað eða láti eitthvað ógert í bága við starfsskyldur 

sínar. 

4.2.2.3 Skilyrði um ,,stöðu” 

Samkvæmt 264. gr. a. hgl., þarf þeim sem boðin er gjöf eða annar ávinningur að vera í þeirri 

stöðu að stjórna fyrirtæki eða inna af hendi störf á vegum þess, til þess að um mútur sé að 

ræða. Í frumvarpi til laga nr. 125/2003 segir að múturnar geti beinst að stjórnarmanni eða 

stjórnanda fyrirtækis, starfsmanni þess eða manni sem hefur tekið að sér að vinna sérstök verk 
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fyrir fyrirtækið, svo sem lögmanni þess, lögfræðingi, endurskoðanda eða fjármálaráðgjafa.155 

Má lesa það úr orðum frumvarpsins að ákvæðinu sé ætlað að ná til allra þeirra aðila sem starfa 

á vegum fyrirtækisins. Því til stuðnings má sjá 7. og 8. gr. spillingarsamningsins sem kveður á 

um að ákvæðið eigi að ná yfir einstaklinga, sem stýra fyrirtæki innan einkageirans eða gegna 

hvaða stöðu sem er innan þess.  

Til þess að hagræðing úrslita verði heimfærð undir þetta skilyrði þá þarf íþróttamaðurinn, 

dómarinn eða sá sem múturnar beinast gegn, að vera í ákveðinni stöðu gagnvart íþróttafélagi 

eða íþróttasambandi. Á Íslandi þekkist það að leikmenn í efstu tveimur deildum landsins í 

knattspyrnu, leiki knattspyrnu sem hálfatvinnumenn. Flestir leikmenn eru á samningum sem 

tryggja þeim mánaðarlegar greiðslur frá íþróttafélögunum. Má því álykta að knattspyrnumenn 

á Íslandi, sem fá greitt samkvæmt samningi við knattspyrnufélag, falla undir ákvæði 264. gr. 

a., enda inna þeir af hendi störf á vegum félagsins. Sama máli gegnir um knattspyrnudómara 

sem inna af hendi störf á vegum KSÍ, þar sem þeir fá greitt fyrir sína vinnu.  

Hins vegar er það álitamál hvort áhugamenn sem ekki fá greitt fyrir það að leika fyrir 

knattspyrnufélag falli undir ákvæðið. Slíkt fyrirkomulag er algengt í neðri deildum á Íslandi 

og í undantekningartilvikum í efri deildunum eru leikmenn ekki á launum. Leikmenn sem 

spila frá 2. deild og niður í fjórðu deild eru almennt ekki á slíkum samningum, þ.e. að þeir fái 

laun fyrir. Greiðslur til áhugamanna er frekar í formi styrkja, líkt og frí æfingagjöld, frí pör af 

takkaskóm, æfingafatnað eða aðrar nauðsynjar sem félagið útvegar þeim. Líkt og áður hefur 

verið minnst á þá er hægt að veðja á leiki allt frá efstu deild niður í fjórðu deild karla og eftir 

atvikum á leiki hjá 2. flokki.  

Í fyrrnefndu frumvarpi var minnst á að þeir sem hafa tekið að sér að vinna sérstök verk 

fyrir fyrirtækið falla undir ákvæðið. Í kjölfarið eru taldir upp aðilar líkt og lögmenn, 

lögfræðingar, endurskoðendur eða fjármálaráðgjafar. Hægt er að velta því fyrir sér hvort 

áhugamenn gætu talist til slíkra aðila, að þeir taki að sér að vinna sérstök verk fyrir 

knattspyrnufélag. Slíkir leikmenn eru oft á stuttum samningum við félögin sem líkja má við 

samninga sem gerðir eru við ofangreinda aðila. Hins vegar verður að teljast ólíklegt að 

áhugamenn séu að vinna sérstök verkefni fyrir félagið. Slíkir leikmenn eru eingöngu hluti af 

liði en eru ekki verktakar sem ráðnir eru til þess að leika knattspyrnu fyrir knattspyrnufélag. 

Það er því erfitt að sjá hvernig áhugamenn kæmu til með að falla undir ákvæði 264. gr. a. hgl. 

                                                
155 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 146 - 146 mál. 
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4.2.2.4 Fyrirtæki í atvinnurekstri 

Annað skilyrði ákvæðisins er það að fyrirtæki þarf að vera í atvinnurekstri. Samkvæmt 

frumvarpi til laganna ber að leggja víðtækan skilning í merkingu orðanna. Með því er átt við 

að hugtakið ,,fyrirtæki í atvinnurekstri” nái til hvers kyns viðskiptalegrar starfsemi einkaaðila 

án tillits til eðlis viðskiptanna eða félagaforms. Það er þó gert að skilyrði að starfsemi 

fyrirtækis sé rekin í hagnaðarskyni. Að því leiðir að ákvæðið nái til fyrirtækja sem hafa það 

að markmiði að skila eigendum eða stjórnendum fjárhagslegum hagnaði.  

Íþróttafélög hafa að jafnaði talist til almennra félaga en almenn félög eru skilgreind sem, 

skipulagsbundin, varanleg samtök tveggja eða fleiri aðila, sem stofnað er til af fúsum og 

frjálsum vilja með einkaréttarlegum löggerningi í því skyni að vinna að ófjárhagslegum 

tilgangi.156 Auk þess er vert að nefna að í 1. mgr. 5. gr. íþrl., eru íþróttafélög að jafnaði talin 

vera skipulögð samtök sem hafa það að markmiði að reka íþróttastarfsemi með frjálsu 

framtaki. Samkvæmt því má draga þá ályktun að íþróttafélög séu ekki rekin í fjárhagslegum 

tilgangi og falli þar að leiðandi ekki undir ákvæði 264. gr. a. hgl. Slík ályktun er þó ekki algild 

þar sem umhverfi knattspyrnufélaga á Íslandi hefur breyst mikið á síðustu árum en það hvort 

íþróttafélög teljist til félaga sem rekin eru í hagnaðartilgangi er þó fyrir utan efnistök þessarar 

ritgerðar og því verður sú umfjöllun látin liggja á milli hluta. 

4.2.2.5 Í bága við starfsskyldur 

Þriðja skilyrði ákvæðisins er að starfsmaður fyrirtækis geri eitthvað eða láti eitthvað ógert í 

bága við starfsskyldur sínar. Samkvæmt frumvarpi er þetta skilyrði í samræmi við þá 

hagsmuni sem ákvæðinu er ætlað að vernda, þ.e. ,,þeim almenna trúnaði og heiðarleika sem 

viðkomandi ber að sýna í störfum sínum gagnvart fyrirtækinu”.  Enn fremur segir í 

frumvarpinu að brot gegn starfsskyldum starfsmanns sé ekki einskorðað við ákvæði í 

ráðningarsamningi hans eða samkvæmt skráðum starfsreglum fyrirtækis. Öllu heldur getur 

það náð til háttsemi sem brýtur gegn viðhorfum um heiðarleika í samskiptum og trúnaði í 

starfi.  

Samkvæmt þessu má túlka það svo að íþróttamaður sem er samningsbundinn ákveðnu 

félagi verður að stunda íþróttina af heilindum. Að hagræða úrslitum myndi því seint teljast til 

þeirrar háttsemi sem ætlast er til af íþróttamönnum. 

                                                
156 Áslaug Björgvinsdóttir, Félagaréttur / Áslaug Björgvinsdóttir (Orator 1999) 68–69. 
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4.3 Samantekt  
Í kaflanum var fjallað um lög og reglur sem gilda um hagræðingu úrslita hér á landi. Fyrst var 

fjallað um reglur ÍSÍ og KSÍ en samkvæmt þeirri umfjöllun kom í ljós að reglur sambandanna 

hafa ekki að geyma reglur sem samræmast þeim kröfum sem gerðar eru samkvæmt 7. gr. 

samnings Evrópuráðsins. Svo dæmi séu nefnd þá hefur hugtakið ekki verið skilgreint innan 

sambandanna. Jafnframt eru reglur þeirra óljósar og taka ekki beint til háttseminar. Ennfremur 

hefur hvorugt sambandanna að geyma ákvæði þar sem hagræðing atvika innan leiks er gerð 

refsiverð og hvergi er minnst á bann gegn veitingu innherjaupplýsinga.  

Einnig var farið yfir ákvæði hgl. um fjársvik og mútur. Voru skilyrði ákvæðanna rakin og 

borin saman við háttsemina. Í ljós kom að fjársvikaákvæðið á vel við um háttsemina. Hins 

vegar þykir óljóst hvort mútuákvæði laganna nái til háttseminnar vegna skilyrða um stöðu og 

fyrirtæki í atvinnustarfsemi.  
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5 Framkvæmd í Danmörku og Noregi 
Til þess að fá hugmynd um hvað hægt sé að gera á hér á landi til þess að uppfylla 

skuldbindingar sem Ísland hefur tekist á hendur er nærtækast að líta til þeirrar framkvæmdar 

sem átt hefur sér stað í Danmörku og í Noregi. Báðar þessar þjóðir hafa á síðustu árum tekið 

stórt skref í baráttunni gegn hagræðingu úrslita og því liggur beinast við að skoða regluverk 

íþróttasambandanna og reglur refsiréttar. 

5.1 Danmörk 
Danmörk er ein þeirra þjóða sem orðið hefur fyrir barðinu á hagræðingu úrslita. Til þess að 

sporna við háttseminni setti menningarmálaráðuneyti Danmerkur saman vinnuhóp árið 2013 

sem hafði það verkefni að finna út hvort þágildandi reglur um hagræðingu úrslita væru 

fullnægjandi eða hvort þörf væri á endurskoðun þeirra. Hópurinn samanstóð af fulltrúum frá 

helstu hagsmunaaðilum málefnisins, meðal annars menningarmálaráðuneytinu, 

dómsmálaráðuneytinu, ákæruvaldinu, ríkisskattstjóra, getraunasambandinu, íþrótta- og 

ólympíusambandinu, knattspyrnusambandinu, handknattleikssambandinu og 

leikmannasamtökunum. Í september 2014 voru niðurstöður skýrslunnar kynntar en  þar var 

ekki að finna nein sérstök lagaákvæði sem beinlínis vörðuðu hagræðingu úrslita.157 

Íþróttasamböndin höfðu hins vegar innleitt ítarlegar reglur sem verðugt er að skoða betur.  

5.1.1 Reglur íþróttasambanda Danmerkur 

Árið 2011 setti danska knattspyrnusambandið, (DBU) fyrst allra íþróttasambanda þar í landi, 

reglur gegn hagræðingu úrslita. Ekki var um að ræða ítarlegar reglur en þær kváðu á um bann 

gegn því að leikmenn innan sambandsins veðjuðu á eigin leiki. Árið 2013 fylgdi íþrótta- og 

ólympíusamband Danmerkur (DIF) eftir með innleiðingu áðurnefndrar reglugerðar um bann 

gegn hagræðingu úrslita og tók hún gildi 4. maí sama ár.158  

5.1.1.1 Almennt um reglugerð DIF 

Reglugerð DIF um hagræðingu úrslita hefur að geyma 69 ákvæði auk ítarlegra athugasemda 

við þau. Markmið reglugerðarinnar var að mynda sameiginlegan grunn að reglum gegn 

hagræðingu úrslita sem íþróttasamböndin gætu notfært sér. Í athugasemdunum við 

reglugerðina kemur fram að um sé að ræða ófrávíkjanlegar lágmarksreglur sem stuðla eigi að 

                                                
157 Kulturministeriet, „Arbejdsgruppe om regulering af matchfixing - Rapport“ (Kulturministeriet september 
2014) <http://kum.dk/uploads/tx_templavoila/Rapport_fra_arbejdsgruppen_om_matchfixning.pdf> skoðað 1. 
nóvember 2016. 
158 „Lovregulativ VIII om forbud mod manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing) og tilsvarende uetisk 
adfærd - Matchfixinglovregulativet“ (n. 29). 
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samþættri samvinnu íþróttasambandanna gegn hagræðingu úrslita. Íþróttasérsamböndin eru 

því bundin af þessum reglum nema annað sé tekið fram. Þá segir einnig að reglugerðin skuli 

njóta sömu rétthæðar og önnur lög sambandsins. Jafnframt segir að túlka eigi reglugerðina í 

samræmi við almennar meginreglur einkaréttar. En þrátt fyrir að reglugerðin kveði á um bönn 

og viðurlög við ákveðinni háttsemi, þá skal ekki líkja henni við sérstakan refsirétt, nema 

sérstaklega sé kveðið á um slíkt. Ástæðan er sú að DIF hefur ekki sömu úrræði og lögreglan 

við rannsókn sakamála.159 

5.1.1.2 Aðilar  

Í öðrum kafla reglugerðarinnar eru með tæmandi hætti taldir upp þeir aðilar, bæði lögaðilar og 

einstaklingar, sem reglugerðinni er ætlað að ná til. Samkvæmt athugasemdum skal túlka þetta 

orðalag reglugerðarinnar rúmt. Þeir aðilar sem reglugerðinni er ætlað að taka til eru meðal 

annars, allir þeir sem keppa á vegum íþróttasambandanna eða standa að baki viðburðum 

tengdum samböndunum á einhvern hátt. Reglugerðin nær einnig til þeirra aðila sem eingöngu 

keppa á vegum íþróttasambandanna en eru ekki meðlimir þeirra. Sem dæmi má nefna að ef 

DIF stendur fyrir maraþonhlaupi þá nær reglugerðin yfir alla þátttakendur hlaupsins, óháð því 

hvort þeir séu skráðir innan sambanda DIF.  

Samkvæmt skýrslu menningarmálaráðuneytisins var reglugerðin hins vegar ekki talin ná 

til þeirra aðila sem standa utan íþróttanna og fá íþróttamenn til þess að hagræða úrslitum.160 

Líkt og áður hefur komið fram geta þessir einstaklingar oft verið hluti af skipulagðri 

glæpastarfsemi. 

5.1.1.3 Bannákvæði  

Í fjórða kafla reglugerðarinnar er að finna fjögur bannákvæði reglnanna. Í fimmtu grein er 

mælt fyrir um bann gegn því að hagræða úrslitum íþróttakeppna, hvort heldur sem 

hagræðingin sé framkvæmd í fjárhagslegum tilgangi eða ófjárhagslegum. Á þessu er hins 

vegar gerður greinarmunur því þegar hagræðing úrslita er framkvæmd í fjárhagslegum 

tilgangi, þá er sú háttsemi alltaf talin sem saknæm. Til þess að hagræðing úrslita í 

ófjárhagslegum tilgangi teljist saknæm þá þurfa málin að vera sérstaklega alvarleg. Það var 

talið endurspegla skoðun almennings, að ekki sé refsað fyrir háttsemi þar sem 

íþróttamaðurinn hagræðir úrslitum í eigin þágu til þess að ná fram íþróttalegum ávinningi 

                                                
159 Kulturministeriet (n. 157) 23. 
160 sama heimild. 



 52 

fyrir sjálfan sig.161 Þrátt fyrir það veitir reglugerðin öðrum íþróttasamböndum víðtækari 

heimildir til þess að setja nánari reglur gegn slíkri háttsemi. Í sjöttu grein er kveðið á um bann 

gegn misnotkun á innherjaupplýsingum, og veitir reglugerðin íþróttasamböndunum heimild til 

þess að setja strangari reglur hvað það varðar. Í sjöundu grein er lagt bann gegn því að 

íþróttamenn veðji á sína eigin íþróttakeppni, jafnvel þótt veðjað sé á eigin sigur.162 Í áttundu 

grein er lagt bann gegn því að þiggja gjafir frá aðilum sem ekki eru á vegum íþróttafélags eða 

íþróttasambandsins, því slíkt var talið geta vakið upp grunsemdir um hagræðingu úrslita. 

5.1.1.4 Viðurlög 

Í fimmta kafla er að finna ákvæði sem kveða á um viðurlög við brotum gegn reglugerðinni, og 

eru þau talin upp á tæmandi hátt í kaflanum. Samkvæmt athugasemdum skal ákvarða þyngd 

viðurlaga í samræmi við alvarleika brots. Viðurlögin geta verið tímabundið eða ótímabundið 

bann frá íþróttaiðkun, sektir eða annars konar fjárhagsleg viðurlög. Þá verður íþróttamaðurinn 

að skila verðlaunafé ásamt því að að úrslit hagræddar íþróttakeppni, eru dæmd ógild. 

5.1.1.5 Veiting upplýsinga 

Í sjöunda kafla er lögð skylda á þá aðila sem falla undir reglugerðina, sbr. 3. gr., að taka þátt í 

baráttunni gegn hagræðingu úrslita með því að veita upplýsingar eða tilkynna án tafar, öll 

tilvik sem aðilar verða uppvísir um. Hið gagnstæða, er talið að muni grafa undan heilindum 

íþróttanna og möguleikanum fyrir því að hraða málsmeðferð og losna við dýr dómsmál. Til 

viðbótar eru aðilarnir skyldugir til þess að veita upplýsingar þegar verið er að rannsaka mál en 

samkvæmt athugasemdum við reglugerðina ber þeim ekki skylda að greina frá upplýsingum 

ef þær myndu gefa til kynna refsiverða háttsemi þess sem tilkynnir. Má því túlka það sem svo 

að þeir sem eru að stunda refsiverða háttsemi eru því ekki skyldugir til þess að tilkynna um 

sjálfan sig.  

5.1.1.6 Sönnunarkröfur 

Áttundi kafli reglugerðarinnar snýr að sönnunarkröfum. Ljóst er að sönnun í málum sem 

varða hagræðingu úrslita getur verið ansi erfið. Hvernig ætla menn t.d. að ákvarða hvenær 

íþróttamaður eða dómari sé að gera vísvitandi mistök við ákvarðanatöku í keppnisleik eða 

hvenær hann sé að gera eðlileg mistök?  

Í athugasemdum við áttunda kafla segir að skylda til sönnunar hvíli á sérstakri 

rannsóknarnefnd sem sett var á stofn með reglugerðinni. Þá segir enn fremur að strangar 
                                                
161 „Lovregulativ VIII om forbud mod manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing) og tilsvarende uetisk 
adfærd - Matchfixinglovregulativet“ (n. 29). 
162 Kulturministeriet (n. 157) 24. 
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kröfur verði að gera til sönnunar, jafnvel meiri en krafist er í einkamálum. Þó er lögð áhersla á 

að meginregla refsiréttar, ,,in dubio pro reo”, eigi ekki við. Þá kemur fram að ákvæðið sé í 

samræmi við þær sönnunarkröfur sem settar voru fram í alþjóðalyfjareglunum. Þar segir í 

grein 3.1. að:  

,,lyfjaeftirlit skal sýna fram á að brot á reglum um lyfjamisnotkun hafi átt sér stað. 
Sönnun miðast við að eftirlitið sýni fram á brot á reglum um lyfjamisnotkun á 
fullnægjandi hátt að mati dómstólsins með það í huga hve þessi ásökun er alvarleg. Þetta 
sönnunarviðmið er í öllum tilvikum mikilvægara en einfaldar jafnræðislíkur en 
léttvægara en sönnun fram yfir eðlilegan vafa.”163 

Enn fremur segir í athugasemdum við reglugerðina að líta beri til dómaframkvæmdar CAS, 

sbr. mál CAS 2009/A/1920 FK Pobeda v UEFA. Þar kemur fram í 85. málsgrein:  

Taking into account the nature of the conduct in question and the paramount importance 
of fighting corruption of any kind in sport and also considering the nature and restricted 
powers of the investigation authorities of the governing bodies of sport as compared to 
national formal interrogation authorities, the Panel is of the opinion that cases of match 
fixing should be dealt in line with the CAS constant jurisprudence on disciplinary doping 
cases. Therefore, the UEFA must establish the relevant facts “to the comfortable 
satisfaction of the Court having in mind the seriousness of allegation which is made”  

Samkvæmt niðurstöðu CAS gerir dómstóllinn sambærilegar kröfur til sönnunar í málum sem 

varða hagræðingu úrslita og málum sem varða misnotkun á lyfjum. 

5.1.1.7 Rannsóknarnefnd og úrlausnarnefnd 

Með innleiðingu reglugerðarinnar voru settar á stofn, tvær sérstakar nefndir, annars vegar 

rannsóknarnefnd (d. Matchfixingsekretariatet) og hins vegar úrlausnarnefnd (d. 

Matchfixingnævnet). Samkvæmt athugasemdum við 9. kafla reglugerðarinnar er það hlutverk 

rannsóknarnefndarinnar að sjá um rannsóknir á þeim málum sem varða við fjórða kafla 

reglugerðarinnar. Að rannsókn lokinni ber nefndinni að meta það hvort vísa eigi málinu til 

úrlausnarnefndarinnar. Hlutverk úrlausnarnefndarinnar er þá að skera úr um og dæma eftir 

efni reglugerðarinnar.164 Úrlausnum nefndarinnar er hægt að skjóta til æðra dómsstigs DIF.165 

5.1.1.8 Reglur DBU 

Hagræðing úrslita hefur verið á dagskrá DBU í nokkur ár en samkvæmt skýrslu 

menningarmálaráðuneytisins er DBU það íþróttasamband sem hefur gert hvað mest í 

baráttunni gegn hagræðingu úrslita í Danmörku.166 Áður en reglugerð DIF tók gildi hafði 

DBU sett sínar eigin reglur gegn hagræðingu úrslita og mátti finna þær í dreifibréfi 73, 

                                                
163 World Anti-Doping Agency, „Alþjóða lyfjareglurnar“ (WADA 2015) 
<http://www.ski.is/static/files/ymisgogn/althjoda-lyfjareglurnar-2015.pdf> skoðað 12. desember 2016. 
164 Kulturministeriet (n. 157) 24. 
165 sama heimild 25 
166 Sama heimild bls 25 
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stöðluðum samningsskilmálum leikmanna, og í siðareglum sambandsins.167  Eftir að DIF 

innleiddi áðurnefnda reglugerð þá felldi DBU hins vegar sínar reglur úr gildi og tók upp þær 

reglur sem settar voru af DIF með stoð í dreifibréfi 86. Samkvæmt því gilda sömu reglur 

innan DBU líkt og áður hefur komið fram. Til fróðleiks er þó áhugavert að líta á þær reglur 

sem voru í gildi áður en DBU tók þær upp.  

Í dreifibréfi 73., var að finna reglur sem lögðu bann við þátttöku eða aðkomu 

knattspyrnumanna að hagræðingu úrslita. Reglurnar kváðu einnig á um upplýsingaskyldu 

knattspyrnumanna, dómara, þjálfara og annarra sem höfðu aðkomu að keppnisleikjum innan 

sambandsins. Viðurlögin samkvæmt reglum DBU þóttu svipuð og þau sem sett voru með 

reglugerð DIF en þau innihéldu meðal annars sektir, viðvaranir, leikbönn og frádrátt stiga. Í 

sérstökum málum var hægt að senda lið niður um deild og jafnvel útiloka það tímabundið frá 

keppnum á vegum sambandsins.168 

Í stöðluðum samningsskilmálum leikmanna innan DBU var einnig að finna reglur sem 

ætlaðar voru gegn hagræðingu úrslita. Samkvæmt reglunum var leikmönnum bannað að taka 

þátt í veðmálum, beint eða óbeint, sem vörðuðu þeirra eigin leiki. Viðurlög við háttseminni 

vörðuðu tafarlausri riftun á samningi.169 Þrátt fyrir regluna áttu sér stað nokkur mál innan 

sambandsins þar sem leikmenn veðjuðu á eigin leiki. Í skýrslu menningarmálaráðuneytisins 

var að finna upptalningu á nokkrum þeirra.170  

Það fyrsta gerðist árið 2010 en þá voru tveir leikmenn staðnir að því að veðja á ósigur 

eigin liðs. Háttsemi þeirra var talin brjóta gegn siðareglum DBU en leikmennirnir sluppu hins 

vegar með viðvörun þar sem slíkt mál hafði ekki komið upp innan sambandsins áður. Með 

ákvörðun refsingarinnar vildi sambandið eingöngu senda skilaboð til allra leikmanna um að 

þess konar háttsemi yrði ekki liðin í neinum tilvikum. 

Árið 2011 kom upp annað mál þar sem leikmaður hafði veðjað á leiki eigin liðs. Í 

heildina veðjaði hann á þrjá leiki og í öll skiptin um að liðið myndi tapa. Málið var það fyrsta 

sem reyndi á reglur DBU um hagræðingu úrslita og leikmaðurinn var dæmdur í 8 leikja 

keppnisbann í kjölfarið.  

Árið 2013 kom upp sambærilegt mál þar sem leikmaður hafði veðjað á fjóra leiki sem 

hann sjálfur tók þátt í en hann var dæmdur eftir reglum DBU í hálfs árs bann ásamt greiðslu 

sektar að fjárhæð 55.000 danskar krónur.  

                                                
167 Evald (n. 8) 255–256. 
168 sama heimild. 
169 Kulturministeriet (n. 157) 26. 
170 sama heimild 18. 
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Árið 2014 kom upp áhugavert mál fyrir þær sakir að DBU hafði tekið upp reglugerð DIF 

þegar brotið átti sér stað. Leikmaðurinn, sem staðinn var að því að veðja á eigin leiki var 

dæmdur í eins leiks bann og greiðslu sektar að fjárhæð 1.000 krónur danskar.  

5.1.2 Refsilöggjöf 

Í skýrslu menningarmálaráðuneytisins kemur fram að dönsku hegningarlögin frá 15. Apríl 

1930, (dönsk hgl.) hafa ekki að geyma sérstök ákvæði um hagræðingu úrslita. Hins vegar taldi 

vinnuhópurinn upp nokkur ákvæði sem hann taldi að ættu við. Má þar helst nefna 279. gr. um 

fjársvik, auk annarra ákvæða sem undir ákveðnum kringumstæðum gætu einnig átt við.171 Hér 

ber að geta að árið 2016 tóku í gildi ný hegningarlög, lovbekendtgørelse nr. 1052/2016. 

(dönsk hgl.) 

5.1.2.1 Fjársvik 

Fjársvik (d. Bedrageri) er eitt af þeim ákvæðum sem vinnuhópurinn taldi að hægt sé að beita 

gegn hagræðingu úrslita, en ákvæðið er að finna í 279. gr. dönsku hgl. Ákvæðið stendur 

óbreitt frá fyrri lögum. Í ákvæðinu felst að hver sá sem, í því skyni að afla sér eða öðrum 

fjárhagslegs ávinnings, vekur, styrkir eða hagnýtir sér villu annars manns með ólögmætum 

hætti og fær hann því til að gera eitthvað eða láta eitthvað ógert sem veldur villuþola, eða 

öðrum sem háttsemin beinist að, fjártjóni. Fjártjón er því skilyrði og getur ákvæðið því ekki 

átt við um atvik þar sem hvorki íþróttamaðurinn, né aðrir sem hafa tök á, hagræða úrslitum í 

ófjárhagslegum tilgangi. Það þýðir að ákvæðið á ekki við þegar íþróttamenn hagræða úrslitum 

íþróttakeppni í íþróttalegum tilgangi.172  

Samkvæmt skýrslu menningarmálaráðuneytisins er talið að ákvæðið eigi við undir þeim 

kringumstæðum þar sem aðili, af ásetningi, hefur áhrif á úrslit eða atvik leiks, í þeim tilgangi 

að öðlast fjárhagslegan ávinning, vitandi það að villuþoli myndi ekki hafa samþykkt 

samkomulagið sem komst þeirra á milli, hefði hann vitað af áætlun brotamannsins. 

Lengi vel hafði aðeins eitt mál komið til kasta dómstóla í Danmörku þar sem reyndi á 

fjársvikaákvæðið vegna hagræðingu úrslita.173 Í málinu var um að ræða hóp hjólreiðamanna 

sem sammældust um sigurvegara í nokkrum hjólreiðakeppnum sem þeir allir tóku þátt í. 

Tilgangurinn með því var að veðja á úrslit keppnanna, vitandi hver myndi vinna, og auðgast á 

því. Voru hjólreiðamennirnir, auk annarra sem tóku þátt í veðmálunum, dæmdir fyrir fjársvik 

sbr. 279. gr. dönsku hgl. 

                                                
171 Samkvæmt skýrslunni var um að ræða, 244. gr., 1. mgr. 260. gr., 261. gr. 266. gr. og 281. gr. dönsku hgl. 
172 Kulturministeriet (n. 157) 27. 
173 sama heimild 29–30. 
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Nýlega spratt upp annað mál í Danmörku sem endaði fyrir dómstólum en það er hið 

svokallaða Hvidovre mál.174 Um var að ræða fimm einstaklinga sem spiluðu fyrir Hvidovre IF 

í dönsku fyrstu deildinni. Grunur vaknaði að þeir hefðu vísvitandi hagrætt úrslitum tveggja 

leikja liðsins og grætt á því um 900.000 danskar krónur. Í þessu tiltekna máli var hins vegar 

aðeins einn af þeim sakfelldur og dæmdur fyrir fjársvik, sbr. 279. gr. dönsku hgl. Var hann 

dæmdur til eins árs fangelsisvistar og til greiðslu sektar, að fjárhæð 130.000 danskar krónur, 

fyrir sinn þátt í málinu.  

Málsatvik voru þau að T, 29 ára leikmaður Hvidovre IF veðjaði 100.000 dönskum 

krónum á að Hvidovre IF myndi fá á sig að minnsta kosti fjögur mörk í leik gegn FC Hjørring 

þann 24. október 2010. Leikurinn endaði með 4-2 tapi Hvidovre IF en T spilaði allan leikinn 

og fékk 300.000 danskar krónur í vinning. Þá var T einnig talinn hafa staðið að hagræðingu 

úrslita í leik gegn Vejle Boldklub sem fór fram þann 14. nóvember 2010. Fyrir þann leik hafði 

T veðjaði 270.000 dönskum krónum á að Hvidovre IF myndi tapa með að minnsta kosti 

tvemur mörkum. Leiknum lauk með 5-0 sigri Vejle Boldklub og T fékk um 600.000 danskar 

krónur í vinning.  

Þá var T einnig gefið að sök að hafa lekið þessum upplýsingum til glæpasamtaka í 

Filippseyjum en gögnin sýndu að lagt hafði verið um þrjár milljónir danskar á leikina tvo frá 

Filippseyjum. Sökum sönnunarskorts þá var T hins vegar sýknaður af þessum ákærulið.   

5.1.2.2 Mútur 

Í skýrslu vinnuhópsins kemur fram að mútur séu eitt form spillingar í íþróttum. Með því var 

átt við háttsemi þar sem íþróttamönnum, þjálfurum, dómurum eða öðrum er mútað með 

greiðslu peninga gegn því að hagræða úrslitum. Samkvæmt skýrslunni var slík háttsemi ekki 

refsiverð samkvæmt dönsku hgl., þar sem ákvæðin um mútugjöf sbr. 122. gr., og mútuþægni 

sbr. 144. gr. dönsku hgl., varða aðeins opinbera starfsmenn.175  

Í niðurstöðum skýrslunnar kemur fram að athugunarvert sé að hvorki reglur 

íþróttasambandanna né dönsku hgl. voru talin ná með beinum hætti til þeirra aðila sem standa 

utan íþróttanna en eru engu að síður stór þáttur í því að hagræða úrslitum. Samkvæmt 

niðurstöðunum var mælt með innleiðingu sérstaks ákvæðis sem gerði mútur í íþróttum að 

refsiverðri háttsemi.176  

                                                
174 UfR 2016.3121 L. 
175 Kulturministeriet (n. 157) 27. 
176 sama heimild 86. 
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Í kjölfar skýrslunnar voru gerðar breytingar á lögum um eflingu heilinda í íþróttum.177 

Var breytingin gerð sem liður í því að efla úrræði ríkisins í baráttunni gegn hagræðingu 

úrslita. Lögin tóku gildi þann 1. júlí 2015 en meðal helstu nýmæla þeirra voru að gera mútur 

innan íþrótta að refsiverðri háttsemi. Í 1. mgr. 10. gr. b. er kveðið á um bann við mútugjöf en í 

2. mgr. sömu greinar er kveðið á um bann við mútuþægni í tengslum við íþróttakeppnir og er 

ákvæðið svo hljóðandi:  

,,Den, som forsætligt uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der deltager i eller 
varetager hverv i forbindelse med en idrætskonkurrence på højere niveau her i landet 
eller i udlandet, gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller 
undlade noget, som kan få indflydelse på idrætskonkurrencen, straffes med bøde eller 
fængsel indtil 1 år, medmindre det er omfattet af straffelovens § 279.” 

,,På samme måde straffes den, der som deltager i eller i varetagelsen af et hverv i 
forbindelse med en sådan idrætskonkurrence forsætligt uberettiget modtager, fordrer eller 
lader sig tilsige gave eller anden fordel for at gøre eller undlade noget, som kan få 
indflydelse på idrætskonkurrencen, medmindre det er omfattet af straffelovens § 279.” 

Með ákvæðunum er því lagt bann við bæði mútugjöfum til þeirra sem taka þátt í, eða bera 

ábyrgð á íþróttakeppni og sömuleiðis er þeim aðilum bannað að þiggja slíkar mútur. Í 

frumvarpi með lögunum segir að ákvæðinu er ætlað að ná utan um alla þá aðila sem koma að 

íþróttakeppnum. Er þar átt við alla íþróttamenn, þjálfara, stjórnarformenn, dómara, starfsfólk 

og sjálfboðaliða sem starfa í kringum íþróttaviðburði.178 Var markmiðið að grípa þau tilvik 

sem féllu utan fjársvikaákvæðis 279. gr., og þar af leiðandi taka skref fram á við í baráttunni 

gegn hagræðingu úrslita. 

Athyglisvert er þó að samkvæmt orðalagi ákvæðisins er því aðeins ætlað að ná til 

íþróttakeppna á hæsta stigi.179 Sem dæmi um íþróttir leiknar á hæsta stigi eru keppnir þar sem 

þátttakendur eru atvinnumenn eða þar sem íþróttamenn sem hljóta að minnsta kosti styrki frá 

DIF.180 Er því óljóst hvort að ákvæðið muni ná til íþróttakeppna sem fara fram í 

áhugamannadeildum dönsku knattspyrnunnar. Slíkt verður að teljast sérstakt því oft eru sömu 

veðmálamöguleikar í boði fyrir leiki í efstu deild í Danmörku og þeirri neðstu. Sem dæmi þá 

kannaði höfundur veðmálamöguleika á veðmálasíðunni www.bet365.com á leik Kastrup gegn 

Herlev í dönsku þriðju deildinni þann 21. október síðastliðinn. Þar var samtals hægt að veðja 

á 53 undirveðmál.  

                                                
177 Lovbekendtgørelse 2015-10-07, nr. 1168 om fremme af integritet i idrætten 
178 Lovbekendtgørelse 2015-10-07, nr. 1168 noter 22. 
179 Samanber orðalag ákvæðisins ,,på højere niveau”  
180 Lovbekendtgørelse 2015-10-07, nr. 1168 noter 22. 
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5.2 Noregur 
Árið 2013 gaf norska menningarmálaráðuneytið út aðgerðaráætlun gegn hagræðingu úrslita í 

íþróttum. Aðgerðaráætlunin var unnin af norska íþrótta- og ólympíusambandinu, norska 

knattspyrnusambandinu, norska getraunasambandinu, norskum getraunum, norska 

dómsmálaráðuneytinu og norska menningar-málaráðuneytinu. Með útgáfu 

aðgerðaráætlunarinnar, skuldbundu ofangreindir aðilar sig til þess að yfirfara, laga og bæta 

löggjöf og aðgerðir sínar í baráttunni gegn hagræðingu úrslita.181 

Markmið aðgerðaráætlunarinnar var fyrst og fremst að koma í veg fyrir, greina, og 

bregðast við hagræðingu úrslita í íþróttum. Til þess að ná þessum markmiðum þurftu aðilarnir 

í fyrsta lagi að auka þekkingu sína á hagræðingu úrslita með ráðstefnum, aukinni samvinnu og 

auknum rannsóknum. Í öðru lagi var sett í forgang að auka upplýsingar og fræðslu til 

íþróttamanna. Þriðja atriðið var að auka eftirlit með veðmálamarkaðnum, það fjórða var að 

herða reglur íþróttasambandanna og í fimmta lagi þurfti að tryggja virka þátttöku Noregs í 

alþjóðasamstarfi gegn háttseminni.182 

5.2.1 Reglur íþróttasambanda Noregs 

5.2.1.1 Norska íþrótta- og ólympíusambandið 

Norska aðgerðaráætlunin varpaði ljósi á að gildandi lögum Íþrótta- og Ólympíusambandsins 

(NIF) væri ófullnægjandi í baráttunni gegn hagræðingu úrslita.183 Í lögunum væri þó að finna 

tvö ákvæði sem voru talin geta dregið úr áhættunni á hagræðingu úrslita. Um var að ræða 

annars vegar 4. mgr. 2. gr. 5. kafla, en samkvæmt ákvæðinu mátti sami aðili ekki eiga 

hagsmuni að gæta í fleiri en einu liði sem keppir innan sömu íþróttakeppni. Var tilgangur 

ákvæðisins að tryggja sanngirni og ófyrirsjáanleika í íþróttakeppnum.184 Annað ákvæðið var 

að finna í 11. gr. 4. kafla, en það kom nýtt inn í lög sambandsins árið 2005 vegna gruns um 

hagræðingu úrslita innan nokkurra íþróttagreina.185 Ákvæðið snéri að viðurlögum gegn 

ákveðinni háttsemi sem talin var upp í liðum a-i. Má þar sem dæmi nefna að samkvæmt b-lið 

voru lögð viðurlög við því að hegða sér óheiðarlega eða sýna af sér óviðeigandi háttsemi. Í e-

lið voru lögð viðurlög við því að veita rangar eða villandi upplýsingar og í i-lið voru lögð 

viðurlög gegn háttsemi sem var talin skaða íþróttina eða orðstír hennar. Orðalag ákvæðanna 

                                                
181 Norwegian Ministry of Culture (n. 27) 3. 
182 sama heimild 8. 
183 sama heimild 11. 
184 sama heimild. 
185 sama heimild. 
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þótti of víðtækt og almennt og því taldi vinnuhópur aðgerðaráætlunarinnar að NIF þyrfti að 

endurskoða regluverkið sitt og bæta við sérstökum reglum um hagræðingu úrslita.186 

5.2.1.2 Almennt um 20. gr. 11. kafla laga NIF 

Í kjölfar niðurstöðu vinnuhópsins, fór fram endurskoðun á lögum sambandsins.187 Þann 7. 

febrúar 2016 voru ný ákvæði innleidd með 20 gr. 11. kafla laganna og ber ákvæðið heitið, 

„sérstök ákvæði fyrir hagræðingu í íþróttakeppnum“ (n. Særlige bestemmelser om 

manipulering av idrettskonkurranser). Í 1. mgr. 20. gr. kaflans segir að um sérstakar reglur 

gegn hagræðingu úrslita sé að ræða og gangi þær framar öðrum reglum laganna komi til 

ágreinings.  

5.2.1.3 Skilgreiningar 

Í 2. mgr. 20 gr. er að finna skilgreiningar á nokkrum hugtökum sem notast er við í lögunum. Í 

fyrsta lagi er skýrt hvað átt sé við með beinum eða óbeinum fjárhagslegum ávinningi. 

Samkvæmt skilgreiningunni er þar átt við mútugreiðslur, gjafir eða aðrar bætur. 

Skilgreiningin takmarkast þar af leiðandi ekki við ákveðnar greiðslur heldur ber að leggja 

víðtæka túlkun í orð hennar. Í skilgreiningunni er þó að finna dæmi um ávinning sem ekki 

telst falla undir hana. Er þar átt við peningaverðlaun, þátttökugjöld eða greiðslur samkvæmt 

samningum í samræmi við íþróttalöggjöf. Í öðru lagi er skilgreint hvað átt sé við með 

íþróttakeppni samkvæmt lögunum en þar er átt við allar keppnir, mót eða leiki, sem 

íþróttasamböndin skipuleggja. 

Í þriðja lagi er skilgreint hvað átt sé við með innherjaupplýsingum. Er þar átt við 

upplýsingar um keppni, sem aðili býr yfir stöðu sinnar vegna innan íþróttarinnar eða 

keppninnar. Skilgreiningin á ekki við um upplýsingar sem hafa verið opinberaðar eða eru vel 

þekktar. 

5.2.1.4 Bannákvæði 

Í 3. mgr. 20. gr. kaflans er að finna upptalningu á þeirri háttsemi sem telst varða við viðurlög 

samkvæmt 7. gr. sama kafla. Háttsemin er talin upp í liðum a-j en í a-lið er lagt bann gegn því 

að aðilar veðji á íþróttakeppni sem þeir taka sjálfir þátt í. Í b-lið er lagt bann við því að aðilar 

af ásetningi, breyti úrslitum eða gangi frá íþróttakeppni með óviðeigandi hætti í því skyni að 

víkja alfarið eða að hluta til frá hinu ófyrirsjáanlega eðli fyrrnefndrar íþróttakeppni, til þess að 

ná fram fjárhagslegum ávinningi fyrir sig eða aðra. Í c-lið er lagt bann gegn því að bjóða, 
                                                
186 sama heimild. 
187 Norges Idrettsforbund, „Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov-2015-06-07-1“ 
<https://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2015-06-07-1> skoðað 12. desember 2016. 
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krefjast, þiggja, eða að reyna að fá fjárhagslegan ávinning fyrir að hagræða úrslitum. Í d-lið er 

lagt bann við því að hagnýta innherjaupplýsingar til veðmála eða annarra brota gegn 

íþróttalöggjöfinni. Í e-lið er kveðið á um upplýsingaskyldu ef aðili veit eða mátti vita að 

upplýsingarnar vörðuðu hagræðingu úrslita eða önnur brot gegn lögunum. Í f-lið er lagt bann 

við að gefa eða taka á móti ávinningi fyrir að veita innherjaupplýsingar, hvort sem þær 

upplýsingar séu nýttar eða ekki. Í g-lið er lögð skylda við að tilkynna án tafar til viðeigandi 

íþróttasamtaka hafi mönnum boðist að taka þátt í að hagræða úrslitum.  

5.2.1.5 Viðurlög 

Viðurlög samkvæmt lögunum eru tilgreind í liðum a-i í 7. gr. 11. kafla. Kveða þau á um;  

áminningu, sbr. a-lið; sekt, sbr. b- lið; upptöku ávinnings sem fengist hefur við brot, sbr. c-lið; 

missi réttinda sem heiðursmeðlimur, sbr. d-lið; keppnisbann, sbr e-lið; missi réttinda til 

aðildar að íþróttasamböndunum, sbr. f-lið; missi réttinda að halda íþróttaviðburði á vegum 

sambandsins, sbr. g-lið; missi árangurs í keppni, sbr. h-lið og missi á heiðri, sbr. i-lið. 

5.2.1.6 Norska knattspyrnusambandið  

Líkt og með áðurnefndar reglur NIF, þá var það niðurstaða aðgerðaráætlunarinnar að ekki 

væri að finna neinar sérstakar reglur um hagræðingu úrslita innan laga norska 

knattspyrnusambandsins (NFF). Í leikreglum NFF var þó að finna ákvæði sem kvað á um 

skyldu til framfylgja grunngildum um heiðarleika, heilindi og bann gegn veðmálum á eigin 

íþróttaviðburði sem aðilar tóku þátt í, sbr. gr. 5. gr. 1. kaflans.188 

NFF tók undir að reglur sambandsins væru ekki fullnægjandi í baráttunni gegn 

hagræðingu úrslita en reglurnar kváðu eingöngu á um bann við hagræðingu úrslita en sögðu 

ekkert til um hagræðingu atvika innan leiksins. Þá töldu þeir enn fremur vanta ákvæði þar sem 

aðilum væri gert skylt að tilkynna til sambandsins ef einhver myndi nálgast þá með 

hagræðingu úrslita í huga.189  

Í kjölfarið voru gerðar breytingar á leikreglum knattspyrnusambandsins og ofangreindum 

atriðum hefur verið bætt inn í ákvæðið. Í 1. mgr. 4. gr. 1. kafla segir nú að íþróttamenn, 

þjálfarar og aðrir starfsmenn íþróttaliða eigi að sýna tryggð, heilindi og sanngirni gagnvart 

íþróttakeppnum sem þeir taka þátt í. Í 2. mgr. segir að engum þeirra sem nefndir eru í 1. mgr. 

sé heimilt, beint eða óbeint, að taka þátt í veðmálum um niðurstöðu eða atvik leikja sem þeir 

taka sjálfir þátt í eða hafa áhrif á. Þá leggur 3. mgr. skyldu á þá aðila sem nefndir eru í 1.mgr. 

                                                
188 Norges Fotballforbund, „Norges Fotballforbund - Reaksjonsreglement“ 
<https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2014-03-09-2> skoðað 12. desember 2016. 
189 Norwegian Ministry of Culture (n. 27) 11. 
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að tilkynna NFF frá því, ef aðilar nálgast þá með það í huga að hagræða úrslitum. Auk þessara 

reglna gilda ofangreindar reglur NIF um öll íþróttasambönd landsins og getur NFF því beitt 

þeim reglum gagnvart háttseminni.  

5.2.2 Refsilöggjöf 

Árið 2005 voru samþykkt ný heildstæð hegningarlög í Noregi, „lov om straff nr. 28/2005“, og 

tóku þau gildi 1. október 2015 (hér eftir norsku hgl.). Hvorki í hinum eldri lögum, né í nýju 

lögunum er að finna sérákvæði um hagræðingu úrslita og þarf því að horfa til almennra 

ákvæða laganna. Samkvæmt aðgerðaráætluninni voru talin upp refsiákvæði sem stjórnvöld 

þar í landi töldu fullnægjandi í baráttunni gegn hagræðingu úrslita. Ákvæðin eru að finna í 30. 

kafla norsku hgl., nánar tiltekið í 371. gr. um fjársvik, (n. Bedrageri) og 387. gr. um spillingu 

(n. Korrupsjon). Í niðurstöðum aðgerðaráætlunarinnar var talið að þessi ákvæði norsku hgl., 

myndu með fullnægjandi hætti ná yfir þau tilvik sem upp koma við hagræðingu úrslita.190  

5.2.2.1 Fjársvik 

Fjársvikaákvæði norsku hgl., svipar mjög til ákvæði dönsku hgl., en skilyrði ákvæðisins felur 

í sér að brotamaður stefni að ólögmætum fjárhagslegum ávinningi vegna þeirra villu sem 

hann hefur komið brotaþola í. Samkvæmt aðgerðaráætluninni var ákvæðið talið eiga við í 

þeim tilfellum þar sem hagræðing úrslita er framkvæmd í fjárhagslegum tilgangi. Vegna fyrri 

umfjöllunar um íslenska og danska fjársvikaákvæðið er ekki tilefni til þess að rekja skilyrði 

þess norska frekar. Til skýringar verður hins vegar rakið áðurnefnt mál Follo/Asker sem 

greint var frá í kafla 2.2. Þess ber þó að geta að um héraðsdóm er að ræða og þar af leiðandi er 

fordæmisgildi dómsins óljóst. Niðurstöður dómsins eru þrátt fyrir það áhugaverðar að mörgu 

leyti. 

Í málinu voru aðilar málsins meðal annars ákærðir og dæmdir fyrir fjársvik. Í niðurstöðu 

dómsins segir að leikmenn liðanna hafi af ásetningi vakið upp eða styrkt villu hjá norska 

getraunasambandinu með því að ákveða úrslit leikjanna beggja, þann 24. júní 2012. Vegna 

háttseminnar tapaði norska getraunasambandið, eða að minnsta kosti myndaðist hætta á að 

sambandið myndi tapa, um 340.000 norskum krónum, þar sem óljóst var fyrir fram hvort 

úrslitin hefðu farið öðruvísi. Brotið varðaði við 271. gr. þágildandi norsku hgl., sem kveður á 

um gróft fjársvik en brotið var talið vera gróft vegna þess hversu háum fjárhæðum norskar 

getraunir töpuðu vegna hagræðingarinnar. Enn fremur taldi dómurinn sannað að leikmenn 

                                                
190 sama heimild 7. 
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liðanna vissu að G hefði veðjað háum fjárhæðum á úrslit beggja leikjanna og að tap, eða 

hugsanlegt tap norska getraunasambandsins yrði mikið. 

5.2.2.2 Mútur 

Samkvæmt aðgerðaráætlun menningarmálaráðuneytisins nær mútuákvæði norsku hgl. yfir 

háttsemina þar sem íþróttamönnum er mútað í þeim tilgangi að hagræða úrslitum. Ákvæði 

norsku hgl. um spillingu nær því ólíkt dönsku hgl. til mútubrota í einkageiranum. Greinin sem 

um ræðir er að finna í 387. gr. laganna:  

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som 

a) for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i 
anledning av utøvelsen av stilling, verv eller utføringen av oppdrag, eller 

b) gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller 
utføringen av oppdrag. 

Samkvæmt ákvæðinu nær það annars vegar yfir mútuþægni, sbr. a-lið og hins vegar mútugjöf, 

sbr. b-lið. Samkvæmt frumvarpi til laganna er gerður áskilnaður um að sá aðili sem mútur 

beinast gegn, verði að vera í ákveðinni stöðu (n. Stilling).191 Það þýðir að fyrir hendi verður 

að vera ráðningarsamband sem veitir aðilanum þessa stöðu. Þá segir enn fremur að skilyrði 

ákvæðisins eigi að túlka vítt og að ákvæðinu sé ætlað að ná yfir allar gerðir atvinnu.192  

Er því ljóst, líkt og niðurstöður aðgerðaráætlunarinnar gefa til kynna, að ákvæðið nær yfir 

atvik t.d. þar sem atvinnumanni í knattspyrnu er mútað um að hagræða úrslitum. Í slíkum 

tilfellum er knattspyrnumaðurinn sem múturnar beinast að, í þeirri stöðu að teljast starfsmaður 

knattspyrnufélags. Það er hins vegar álitamál hvort ákvæðið nái yfir tilvik þar sem 

áhugamanni í knattspyrnu er mútað en í slíkum tilfellum hefur leikmaðurinn það ekki að 

atvinnu að spila fyrir knattspyrnufélag.  

Líkt og fram kom í reifun Follo/Asker málsins í kafla 2.2, þá greiddi G nokkrum 

leikmönnum liðanna 15.000 norskar krónur gegn því að hagræða úrslitum leikjanna. 

Samkvæmt málsatvikum voru leikmennirnir ekki taldir vera atvinnumenn heldur áhugamenn. 

Nálgun dómsins varðandi skilyrðið að aðilar sem mútur beinast að, þurfi að vera í ákveðinni 

stöðu er því nokkuð áhugavert. Í dómnum segir að þrátt fyrir að leikmennirnir teldust vera 

áhugamenn, þá fengu þeir engu að síður greitt fyrir að leika knattspyrnu með félögunum. 

Taldi dómurinn því leikmennina uppfylla skilyrðið um „stöðu“ samkvæmt ákvæðinu og 

sakfelldi þá fyrir mútur.  

                                                
191 Ot.prp. nr. 78 (2002–2003) Om lov om endringer i straffeloven mv. (straffebud mot korrupsjon) 54. 
192 sama heimild 53. 
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5.3 Samantekt  
Samkvæmt ofangreindri umfjöllun er það ljóst að löndin hafa tekið stórt skref í baráttunni 

gegn hagræðingu úrslita. Með innleiðingu nýrra reglna DIF hefur íþróttasamböndum ríkisins 

verið gert kleift að grípa til fullnægjandi ráðstafana, komi upp mál af slíku tagi, innan þeirra 

íþrótta. Þá hefur löggjafinn brugðist við niðurstöðum og meðmælum skýrslu 

menningarmálaráðuneytisins með skýrum reglum um bann gegn mútugjöfum og mútuþægni. 

Hins vegar liggur það ekki fyrir hvort ákvæðið nái til hagræðingu úrslita íþróttakeppna sem 

fara fram í áhugamannadeildum. Þá hefur NIF einnig tekið upp skýrar reglur inn í lög 

sambandsins sem gera íþróttasamböndum þar í landi kleyft að grípa til aðgerða, komi upp mál 

þar sem úrslitum er hagrætt. Jafnframt var það staðfest í máli Follo/Asker að refsilöggjöfin sé 

fullnægjandi gagnvart háttseminni. 
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6 Niðurstöður og tillögur að úrbótum 

6.1 Niðurstöður 
Í þessari ritgerð hefur verið leitast við að varpa ljósi á hugtakið hagræðing úrslita og rannsaka 

hvort íslensk lög og íþróttareglur, uppfylli þær kröfur sem settar eru fram í samningi 

Evrópuráðsins sem fjallað var um í fjórða kafla. 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar var fjallað á heildstæðan hátt um hagræðingu úrslita í 

íþróttakeppnum þar sem farið var yfir þá veðmálamöguleika sem veðmálafyrirtækin bjóða 

viðskiptavinum sínum upp á. Vegna þeirrar tækniþróunar sem hefur átt sér stað á síðustu 

árum, þá hefur orðið töluvert aðgengilegra fyrir fjárhættuspilara að leggja veðmál á viðburði 

hvar sem er í heiminum. Sú þróun hefur haft í för með sér að skipulögð glæpasamtök eru farin 

að nýta sér tæknina í vaxandi mæli. Sem dæmi þá er orðið jafn aðgengilegt fyrir glæpasamtök 

í Asíu og aðila á Íslandi, að veðja á knattspyrnuleiki hvar sem er í heiminum. Þá felur 

hagræðing úrslita í sér mikla tekjumöguleika fyrir litla refsiáhættu og og sú háttsemi mun 

aukast á næstu árum ef ekki er gripið til frekari aðgerða gegn henni. 

Litið var á heilindi íþrótta og mikilvægi þess að varðveita íþróttir, sem á síðustu árum 

hafa þróast á ótrúlegan hátt og orðið gríðarlega stórt efnahagslegt fyrirbæri. Jafnframt gæta 

íþróttir mikilvægu félagslegu hlutverki innan samfélaga heimsins. Heilindi íþrótta eru 

skilgreind sem grundvallargildi íþróttakeppna þar sem heiðarleiki, kunnátta og hæfni eru 

viðhöfð. Eitt þessara grundvallargilda er óvissan yfir úrslitum íþróttakeppna en þegar úrslitum 

er hagrætt þá er sú óvissa fjarlægð úr keppninni og því er gengið þvert á heilindi þeirra. Við 

það skapast sú hætta, að almenningur fari að lifa í þeirri trú, að úrslit séu alltaf fyrir fram 

ákveðin og missir þar af leiðandi áhuga á íþróttinni. Ef almenningur missir áhugann, mun það 

hafa í för með sér keðjuverkandi áhrif sem skilar sér í miklu tekjutapi fyrir íþróttahreyfinguna. 

Sagan hefur til dæmis sýnt að vegna margs konar spillingarmála, hafa íþróttir í Asíu borið 

mikin skaða. Hætta er á að slíkt hið sama geti gerst í hinum vestræna heimi ef ekki verður 

gripið tímanlega inn í. 

Í þriðja kafla ritgerðarinnar var fjallað um alþjóðastofnanir og aðkoma þeirra að 

málaflokknum skoðuð. Tilgangur þeirrar skoðunar var meðal annars sá að öðlast yfirsýn yfir 

helstu hagsmunaaðilana. Jafnframt var tilgangurinn að varpa ljósi á þá athygli sem hagræðing 

úrslita hefur fengið á síðustu árum meðal þessara stofnanna. Af umfjöllun kaflans má sjá að 

alþjóðastofnanirnar líta alvarlegum augum á háttsemina. Til að mynda var það niðurstaða 

Menningarmálastofnunnar Sameinuðu þjóðanna með Berlínaryfirlýsingunni, að hagræðing 

úrslita væri ekki eingöngu ógn gagnvart íþróttum, heldur samfélaginu í heild. Í kaflanum var 
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einnig farið yfir skýrslu framkvæmdarstjórnar Evrópusambandsins frá árinu 2012. Skýrslan 

innihélt ítarlega rannsókn á refsiákvæðum aðildarríkja Evrópusambandsins, sem þóttu 

viðeigandi í baráttunni gegn hagræðingu úrslita. Niðurstaða þeirrar rannsóknar leiddi í ljós að 

refsiákvæði aðildarríkjanna um svik og mútur voru almennt talin ná yfir háttsemina. Því næst 

var fjallað um samning Evrópuráðsins en hann hefur verulega þýðingu fyrir umfjöllunarefni 

þessara skrifa. Í samningnum er kveðið á um ýmsar aðgerðir sem samningsaðilar hyggjast 

beita, hver í sínu ríki og sameiginlega í alþjóðlegu samstarfi til þess að berjast gegn 

hagræðingu úrslita íþróttakeppna. Tilgangur samningsins er meðal annars að koma í veg fyrir 

og upplýsa mál sem lúta að hagræðingu úrslita og stuðla að því að refsað sé fyrir háttsemina. 

Jafnframt er markmið samningsins að auðvelda upplýsingaskipti milli ríkja á alþjóðlegum 

vettvangi og samhæfa samstarf stjórnvalda og viðeigandi stofnanna við íþróttasambönd og 

aðila sem vinna í getraunatengdri starfsemi. 

Í fjórða kafla var vikið að meginefni ritgerðarinnar um lög og reglur sem gilda um 

hagræðingu úrslita hér á landi en þar var fyrst fjallað um reglur ÍSÍ og KSÍ. Samkvæmt þeirri 

umfjöllun kom í ljós að reglur sambandanna samræmast ekki þeim kröfum sem gerðar eru 

samkvæmt 7. gr. samnings Evrópuráðsins. Niðurstaðan er því sú að samböndin hafa ekki að 

geyma reglur sem uppfylla skilyrði samningsins með fullnægjandi hætti.  

Farið var yfir ákvæði almennu hegningarlaganna um fjársvik og mútur í einkageiranum 

en skilyrði ákvæðanna voru rakin og þau borin saman við háttsemina. Við mat á því hvort 

umrædd ákvæði uppfylli skilyrði 15. gr. samnings Evrópuráðsins sést út frá orðalagi 

samningsins að hann gerir enga kröfu um að sérstök ákvæði um hagræðingu úrslita verði sett 

inn í löggjöf ríkjanna. Öllu heldur þurfa aðildarríkin eingöngu að tryggja, að hægt sé að beita 

viðurlögum á sviði refsiréttar gegn hagræðingu úrslita íþróttakeppna, þegar slík hagræðing 

felur í sér nauðung, spillingu eða sviksamlegt athæfi. Samningurinn veitir því aðildarríkjum 

samningsins heimild til þess að ákvarða sjálf hvernig ákvæði er notast við gegn háttseminni.  

Hvað varðar mútuákvæði 264. gr. a. hgl., þá eru einkum tvö atriði óljós við mat á því 

hvort ákvæðið nái yfir háttsemina. Í fyrsta lagi er gert að skilyrði að sá sem þiggur mútur, 

verður að vera í ákveðinni stöðu. Samkvæmt umfjöllun í fjórða kafla, falla leikmenn, dómarar 

og aðrir, sem fá greitt samkvæmt samningum og eru þar að leiðandi í ákveðinni stöðu 

gagnvart íþróttafélagi, undir skilyrðið. Sú afstaða var meðal annars staðfest í norska málinu 

Follo/Aske. Hins vegar þykir óljóst hvort ákvæðið nái til áhugamanna sem fá ekki greitt fyrir 

að stunda íþróttina en slík tilfelli eru mjög algeng í neðri deildum íslenskrar knattspyrnu. Það 

er sérstaklega athugunarvert í ljósi þess að sömu sjónarmið gilda um verndarhagsmuni og 

fjárhagslega hagsmuni, þegar hagræðing úrslita í áhugamannadeildum á sér stað. Jafnframt er 
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auðveldara fyrir þá sem leika í neðri deildum að hagræða úrslitum sem stafar af því að eftirlit 

með leikjunum er minna og getumunur milli liða er meiri og því erfiðara að sjá þegar eitthvað 

óeðlilegt á sér stað. Sé einnig horft til ofangreindrar niðurstöðu Svörtubókar FIFPro, þá eru 

leikmenn sem ekki fá greitt fyrir að spila knattspyrnu, taldir mun líklegri til þess að þiggja 

mútur.  

Í öðru lagi er það skilyrði samkvæmt ákvæðinu að aðili inni af hendi störf fyrir ,,fyrirtæki 

í atvinnurekstri”. Á Íslandi er engin heildarlöggjöf um almenn félög eins og íþróttafélög. Þá 

eru íþróttafélög ekki rekin í hagnaðarskyni en engu að síður þurfa þau að afla sér tekna til 

þess að geta sinnt lögbundnum skyldum sínum. Tilgangur þeirra er því ekki fjárhagslegur líkt 

og gerður er áskilnaður um í frumvarpi til laganna. Samkvæmt frumvarpinu ber þó að leggja 

víðtækan skilning í merkingu orðanna. Enn hefur ekki reynt á skilyrði ákvæðanna og því 

óljóst hvort íþróttafélög falli undir þau. 

Samkvæmt ofangreindu telur höfundur óvarlegt að álykta, að umrætt refsiákvæði sé 

fullnægjandi í baráttunni gegn hagræðingu úrslita þar sem mál af slíku tagi hefur ekki komið 

til kasta dómstóla og umfjöllun fræðimanna hér á landi er af skornum skammti. 

Hvað varðar fjársvikaákvæði 248. gr. hgl., þá er það niðurstaða höfundar, að í samræmi 

við almennt orðalag samnings Evrópuráðsins, niðurstöðu skýrslu framkvæmdarstjórnar 

Evrópusambandsins og niðurstöðu í málum Hvidovre og Follo/Asker, að ákvæðið uppfylli 

þær almennu kröfur sem settar eru fram í samningnum. 

6.2 Tillögur að úrbótum 
Það virðist sem hagræðing úrslita í íþróttakeppnum hafi enn ekki átt sér stað á Íslandi, í það 

minnsta ekki sönnuð atvik. Það er hins vegar varhugavert að líta framhjá vandamálinu enda 

töluverðar líkur á því að tilraunir hafi verið gerðar hér á landi til þess að hagræða úrslitum. 

Jafnframt getur háttsemin varðað mikla fjárhagslega hagsmuni í tengslum við 

veðmálastarfsemi og laðar  því að skipulögð glæpasamtök. Út frá þeirri röksemdarfærslu er 

því líklega tímaspursmál hvenær hagræðing úrslita verði að veruleika á Íslandi. Að því sögðu 

er því mikilvægt að setja fram nokkrar hugmyndir að úrbótum og viðbótum við þau lög og 

reglur sem fjallað var um í fjórða kafla ritgerðarinnar. 

6.2.1 Tillögur að breytingum á regluverki íþróttasambandanna 

Líkt og áður hefur verið rakið þá er regluverk ÍSÍ og KSÍ illa undir það búið ef fram kemur 

mál þar sem úrslitum hefur verið hagrætt. Þar sem lítið sem ekkert hefur verið gert til þess að 

herða regluverk sambandanna, þá leggur höfundur það til að ÍSÍ innleiði jafn heildstætt 

regluverk og DIF gerði árið 2013. Reglugerð DIF myndar sameiginlegan grunn að reglum 
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gegn hagræðingu úrslita sem íþróttasambönd landsins geta notfært sér. Samkvæmt 

ofangreindri umfjöllun um regluverkið virðist það uppfylla allar þær kröfur sem gerðar eru af 

samningnum. Höfundur leggur því til, að komið verði á sérstakri nefnd sem kemur til með að 

sjá um fræðslu til aðila innan íþróttahreyfingarinnar og hafi yfirumsjón með þeim málum sem 

kunna að koma upp og varða hagræðingu úrslita. 

6.2.2 Tillögur að breytingum á íslenskri löggjöf 

Samkvæmt umfjöllun fjórða kafla, þá kom í ljós að fjársvikaákvæði 248. gr. hgl., er 

fullnægjandi til þess að refsa mönnum sem hagræða úrslitum fyrir áðurnefnda háttsemi. Hins 

vegar er óljóst hvort ákvæði 264. gr. a. um mútur sé fullnægjandi og veltir höfundur því upp 

hvort innleiða þurfi sérstakt ákvæði um háttsemina. Samkvæmt skýrslu framkvæmdarstjórnar 

Evrópusambandsins, höfðu 8 af 27 löndum innleitt sérstök ákvæði um hagræðingu úrslita inn 

í löggjöf sína. Öll hin löndin höfðu að geyma sambærileg ákvæði og lögfest er á Íslandi. 

Jafnframt innleiddi Danmörk sérstakt ákvæði um mútur inn í lög um eflingu heilinda í 

íþróttum, sbr. 10. gr. laganna. Þrátt fyrir augljósa kosti þess að innleiða sérstakar reglur gegn 

háttseminni þá hafa fulltrúar ríkjanna sem tóku þátt í rannsókn framkvæmdarstjórnarinnar 

ekki verið sammála um nauðsyn slíkra reglna. Jafnframt var því haldið fram í niðurstöðum 

skýrslunnar að sértækar reglur um háttsemina muni ekki endilega leiða til fleirri dómsmála né 

færri tilfella þar sem úrslitum er hagrætt.  

Verði farin sú leið að innleiða ákvæði, líkt og gert var í Danmörku þar sem sérstaklega er 

refsivert að bjóða fram og þiggja mútur innan íþróttahreyfingarinnar leggur höfundur til að 

ákvæðið verði ekki takmarkað við íþróttakeppnir á hæsta stigi. Líkt og áður hefur komið fram 

eru í flestum tilvikum sömu veðmálakostir í boði, óháð því hvort aðili veðjar á efstu eða 

neðstu deild. 

Þar sem höfundur hefur margra ára reynslu af knattspyrnu þá er honum sérstaklega 

hugleikið að nefna, að sönnun í þessum málum mun að öllum líkindum verða mjög erfið. Það 

á sérstaklega við um þá ákvörðun hvort mannleg mistök hafi átt sér stað inni á íþróttavellinum 

eða hvort aðili hafi vísvitandi ætlað að gera ákveðin mistök til þess að hagræða 

íþróttakeppninni. Að því sögðu telur höfundur að það sem skiptir höfuðmáli til þess að hægt 

sé að uppræta og sanna þessi brot, er að lögreglu séu veittar skýrar og ekki síður víðtækar 

heimildir til þess að beita hlerunum, líkt og skýrsla UNODC sem fjallað var um í kafla 3.3., 

kvað á um. Í máli Follo/Asker beitti lögregla hlerunum við rannsókn málsins en líkt og áður 

hefur verið rakið kom fram í dómnum að ekkert benti til þess að leikmennirnir væru viljandi 
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að hagræða úrslitum leikjanna. Óhætt er að álykta að hefði lögreglu ekki verið heimilt að beita 

hlerunum í málinu, þá hefði sönnunarfærslan að öllum líkindum ekki tekist. 

Til þess að heimilt sé að beita símhlerunum á Íslandi þarf refsiverð háttsemi að varða við 

8 ára fangelsi ellegar að ríkir almannahagsmunir eða einkahagsmunir krefjist þess sbr. 2. mgr. 

83. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála. Brot skv. 248. gr. hgl., varða hins vegar aðeins 

að hámarki 6 ára fangelsi og brot samkvæmt 264. gr. a. hgl., varða aðeins að hámarki 3 ára 

fangelsi. Lögregla þarf því að sýna fram á að ríkir almannahagsmunir eða einkahagsmunir 

krefjist þess að hlustunum sé beitt gagnvart aðilum sem grunaðir eru um hagræðingu úrslita. 

Hafandi lokið við að skrifa þessa ritgerð telur höfundur að niðurstöður hennar leiða í ljós 

að Ísland eigi margt eftir ógert þegar kemur að reglusetningu gagnvart hagræðingu úrslita í 

íþróttakeppnum. Að mati höfundar er það ekki spurning um hvort heldur hvenær háttsemin 

mun eiga sér stað og því nauðsynlegt að grípa strax til aðgerða. 
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