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Útdráttur: „Hvert er vægi þeirra sönnunargagna sem er aflað með 
sérstökum rannsóknaraðferðum?“ 
Ritgerð þessi fjallar um sérstakar rannsóknaraðferðir, sem lögfestar eru í 89. gr. 
laga um meðferð sakamála nr. 88/2008. Tilgangur ritgerðarinnar er að leita svara 
við rannsóknarspurningunni: „Hvert er vægi þeirra sönnunargagna sem er aflað 
með sérstökum rannsóknaraðferðum?“ 
Til þess að hægt væri að svara rannsóknarspurningunni var nauðsynlegt að byrja 
á að skilgreina hugtakið „sérstakar rannsóknaraðferðir“ og fjalla um þær 
rannsóknaraðferðir sem fallið geta undir hugtakið. Hugtakið var bæði skilgreint út 
frá innlendum og erlendum rétti. Við vinnslu ritgerðarinnar var stuðst við ýmis 
fræðirit sem tengjast ritgerðarefninu og innlendar sem erlendar skýrslur um 
rannsóknaraðferðir lögregluyfirvalda. Reifuð eru mikilvæg dómafordæmi, innlend 
og erlend, sem gefa skýrari mynd af efni ritgerðarinnar. Gerð er grein fyrir 
aðdraganda lagasetningar um sérstakar rannsóknaraðferðir og vöngum velt um 
beitingu aðferðanna í komandi framtíð. Þeim aðstæðum sem 
rannsóknaraðferðunum er beitt við eru gerð skil og fjallað um við hvaða skilyrði er 
heimilt að notast við þær. Möguleikanum á misnotkun lagaákvæðis um sérstakar 
rannsóknaraðferðir er velt upp. 
Helsta álitaefni ritgerðarinnar, hvert vægi þeirra sönnunargagna sem aflað er 
með sérstökum rannsóknaraðferðum sé, er svarað. Sú sérstaða sem telja verður 
að sérstakar rannsóknaraðferðir hafi benda sterklega til þess að þau 
sönnunargögn sem aflað er með slíkum aðferðum geti í ýmsum tilvikum vegið 
þyngra en gögn sem aflað er með öðrum rannsóknaraðferðum. 
Forvirkum rannsóknaraðferðum eru gerð skil og fjallað um hvort þörf sé á slíkri 
lagaheimild hér á landi. Að lokum eru helstu niðurstöður ritgerðarinnar dregnar 
saman. 
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Abstract: “What is the weight of the evidence obtained by extraordinary 
research methods of the police?" 
This thesis focuses on extraordinary research methods of the police, that are 
statutory in the 89th article of the law on criminal procedure nr. 88/2008. The 
purpose of the thesis is to answer the research question: “What is the weight of 
evidence obtained with extraordinary research methods by the police?" 
In order to be able to answer the research question, it was necessary to begin to 
define the term "extraordinary investigative techniques" and discuss the 
investigative techniques that may fall under the term. The term was defined by 
both domestic and international law. Work on this thesis was based on various 
literature related to subject, and domestic and foreign reports of the investigative 
police. Commenting on judicial precedents, domestic and foreign, is important 
and gives a clearer picture of the topic duscussed in this thesis. In this thesis the 
run-up to changes in legislation on extraordinary investigative techniques,is 
clarified, and possible scenarios for the methods’ application in the future 
discussed. The circumstances in which the special research methods are applied 
are discussed, and the conditions that may be used against those research 
methods. The possibility of misuse of extraordinary investigative measures, is 
discussed. 
The main issue of the thesis, the weight of evidence obtained by extraordinary 
methods, is answered. The uniqueness, which extraordinary research methods 
must be considered to have, strongly suggests that the evidence obtained by 
such methods can in many cases weigh more heavily than data obtained by 
other research methods. 
Proactive investigative methods are discussed and speculated upon the need for 
such a legal authority in Iceland. Finally, the main results of the thesis are 
summarized. 
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1 Inngangur 

Sérstakar rannsóknaraðferðir eru tilteknar tegundir rannsóknaraðferða sem 

lögreglan notast við í störfum sínum við að upplýsa afbrot. 

Hlutverk lögreglu er meðal annars að stemma stigu við afbrotum og vinna að 

uppljóstrun brota, sbr. b- og c-lið 2. mgr. 1. gr. lögreglulaga nr. 90/1996. 

Sérstakar rannsóknaraðferðir eru liður í starfsemi lögreglu við að gegna 

lögbundnu hlutverki sínu, og berjast gegn alvarlegum afbrotum. 

Með breyttu samfélagsmynstri hefur þörf lögregluyfirvalda fyrir árangursríkari 

rannsóknaraðferðir til að stemma stigu við auknum afbrotum aukist. 

Sérstakar rannsóknaraðferðir eru að mörgu leyti frábrugðnar hinum hefðbundnu 

rannsóknaraðferðum sem lögreglan beitir í störfum sínum, en notast er við hinar 

sérstöku þegar hefðbundnari rannsóknaraðferðir gagnast ekki.  

Heitið eitt vekur nokkra athygli enda gefur það til kynna að um sé að ræða 

„óhefðbundnar” aðferðir sem lögreglan beitir við úrlausn brotamála. 

Ekki er til tæmandi listi yfir hinar sérstöku rannsóknaraðferðirnar. Aðferðir þessar 

eru ólíkar innbyrðis en eiga það þó helst sameiginlegt að ganga að jafnaði nærri 

friðhelgi einkalífs þess aðila sem sætir rannsókn. Þau áhrif sæta oft gagnrýni. 

Þá hvílir að jafnaði leynd yfir þessum rannsóknaraðferðum að minnsta kosti 

meðan á rannsókn viðkomandi sakamáls stendur. 

Í ritgerðinni verður fjallað almennt um þessar sérstöku rannsóknaraðferðir 

lögreglu og reynt að varpa nokkru ljósi á vægi þeirra sönnunargagna sem aflað 

er með þessum sérstökum rannsóknaraðferðum. 

Í upphafskafla þessarar ritgerðar verður fjallað um hvað sérstakar 

rannsóknaraðferðir eru og hvað felist í hugtakinu „sérstakar“ rannsóknaraðferðir. 

Orðið „sérstakar“ er skilgreint og ástæða þessarar nafngiftar rakin.  

Þar sem lagaákvæði um sérstakar rannsóknaraðferðir, eða 89. gr. laga um 

meðferð sakamála nr. 88/2008, er nýtt ákvæði, verður þróun þess hér á landi 

rakin. 

Eins og fram hefur komið hér að ofan er ekki hægt að telja upp með tæmandi 

hætti þær rannsóknaraðferðir sem teljast falla undir hugtakið „sérstakar“, en 

fjallað verður um einstaka flokka aðferðanna. Fjallað verður um dómafordæmi 
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sem varpað geta ljósi á tilteknar rannsóknaraðferðir og beitingu þeirra í störfum 

lögreglu.  

Þar sem íslensk löggjöf dregur að miklu leyti dám af löggjöf nágrannaríkjanna á 

sviði sakamálaréttarfars er löggjöf þeirra varðandi sérstakar rannsóknaraðferðir 

lögreglu gerð nokkur skil. 

Sérstakar rannsóknaraðferðir geta gengið nærri friðhelgi einkalífs þess sem sætir 

rannsókn hverju sinni. Því eru hugtakinu „friðhelgi einkalífs“ gerð skil og fjallað 

um það í tengslum við sérstöku rannsóknaraðferðirnar. Reynt verður að varpa 

ljósi á hvaða áhrif aðferðirnar hafa á friðhelgi einkalífs. 

Flestir eru á því að glæpum fari fjölgandi hér á landi og að harka færist sífellt í 

vöxt í afbrotaheiminum. Velt er upp þeirri spurningu hvort aukinni skipulagðri 

glæpastarfsemi hérlendis muni fylgja aukin beiting sérstakra rannsóknaraðferða.  

Sérstökum rannsóknaraðferðum verður ekki beitt við úrlausn allra mála sem 

lögreglan fæst við. Ákveðnar kringumstæður og skilyrði þurfa að vera fyrir hendi 

til að beita megi aðferðunum. Fjallað verður um þessi skilyrði og þau 

dómafordæmi sem við eiga, rakin. Einnig er möguleikanum á misnotkun 

sérstakra rannsóknaraðferða gefinn gaumur. 

Fjallað er um vægi sönnunargagna sem aflað er með sérstökum 

rannsóknaraðferðum og leitað svara við því hvort þau hafi meira gildi en önnur 

gögn sem lögreglan aflar við rannsókn sakamála.  

Þá er fjallað um forvirkar rannsóknaraðferðir en skiptar skoðanir eru um lögmæti 

og eða siðferði þeirra. Sérstaklega er fjallað um kosti og galla slíkra 

rannsóknaraðferða og reynt að meta hvaða þörf er fyrir þær. Að lokum verða 

helstu niðurstöður dregnar saman og rannsóknarspurningunni, sem lögð var fram 

í upphafi ritgerðarinnar, svarað.     

2 Hvað eru sérstakar rannsóknaraðferðir? 

Í eftirfarandi kafla verða sérstakar rannsóknaraðferðir skilgreindar og fjallað um 

tilkomu rannsóknaraðferðanna hér á landi. Gerð verður grein fyrir orðnotkuninni 

„sérstakar“ rannsóknaraðferðir og ástæðu hennar. Sagt verður frá ástæðu þess 

að rannsóknaraðferðir sem þessar teljast nauðsynlegur hluti af vinnuaðferðum 

lögreglu nú til dags og hvað aðferðirnar eiga sameiginlegt. 
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2.1 Hvað felst í orðinu „sérstakar”? 

Þrátt fyrir að sækja heimild sína til laga um meðferð sakamála nr. 88/20081 hafa 

heildstæðar reglur um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu hvorki verið settar 

hér á landi né hefur nákvæmlega verið afmarkað hvaða rannsóknaraðferðir teljist 

til þessa flokks. Sérstakar rannsóknaraðferðir styðjast við lagaheimild í 89. gr. 

sml., en þó var ekki talin þörf á því að heimildir til þessara rannsóknaraðferða 

yrðu lögfestar nema að litlu leyti.2  

Sérstakar rannsóknaraðferðir eru heiti yfir hluta af þeim aðferðum sem lögreglan 

notar við rannsóknir sínar. Um er að ræða aðferðir sem felast í því að lögreglan, 

við undirbúnings máls, aflar sér upplýsinga um viðkomandi lögbrot með notkun 

einhverrar sérstakrar rannsóknaraðferðar, til að mál upplýsist. Með beitingu 

rannsóknaraðferðanna verður því óhjákvæmilega inngrip í einkalíf þeirra sem 

tengjast viðkomandi máli.3  

Á árinu 1997 voru uppi miklar umræður um starfsemi ávana- og fíkniefnadeildar 

lögreglunnar í Reykjavík, einkum um starfshætti hennar og þörf þess að setja 

reglur um svokallaðar óhefðbundnar eða sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu. Í 

júlímánuði 1997 fól dómsmálaráðherra ríkislögreglustjóra að kanna hvort og þá 

með hvaða hætti setja ætti reglur á þessu sviði. Ríkislögreglustjóri lagði til að 

skipuð yrði nefnd til að kanna í þaula rannsóknir og rannsóknaraðferðir lögreglu, 

fara yfir heimildir hennar til rannsókna og til að beita óhefðbundnum 

rannsóknaraðferðum. Nefndin skyldi einnig gera tillögur um fyrirkomulag 

óhefðbundinna rannsóknaraðferða og þær lagabreytingar sem nauðsynlegar 

yrðu. Lagt var til að nefndin yrði aðallega skipuð saksóknurum en einnig 

forsvarsmönnum lögreglu. Afrakstur þessarar nefndarvinnu er skýrsla um 

sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu sem gefin var út af dóms- og 

kirkjumálaráðuneyti í aprílmánuði 19994.5 

                                                 
1 Hér eftir skammstafað sml. 
2 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. Reykjavík 1999,  
kafli 5.1. Aðgengileg á http://www.domsmalaraduneyti.is/utgefid-efni/skyrslur_til_radherra/nr/691. 
3 Betænkning nr. 1298. Betænkning om fotoforevisning, konfrontation, efterlysning og observation. 
Justitsministeriets strafferetsplejeudvalg, Kaupmannahöfn 1985, bls. 12. 
4 Í nefndina voru skipuð Björg Thorarensen skrifstofustjóri í dómsmálaráðuneytinu og jafnframt formaður 
nefndar, Atli Gíslason hæstaréttarlögmaður, Ásgeir Karlsson lögreglufulltrúi hjá lögreglustjóranum í 
Reykjavík, Bogi Nilson ríkissaksóknari, Björn Halldórsson aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá 
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Fyrst um sinn var orðið „óhefðbundnar“ rannsóknaraðferðir notað í stað orðsins 

„sérstakar“ en við vinnslu skýrslu um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu var 

ákveðið að styðjast frekar við orðið „sérstakar“, yfir þær rannsóknaraðferðir sem 

skýrsla þessi fjallar um. Ástæða þess er sú að nefndarmenn töldu það heiti lýsa 

betur eðli þessara rannsóknaraðferða.6  

Þó að símhleranir geti varla talist óhefðbundið rannsóknarúrræði, þá sérstaklega 

í fíkniefnamálum, er umfjöllun um þær látin fylgja með í hinum ýmsu skýrslum 

sem gerðar hafa verið um rannsóknaraðferðirnar á Norðurlöndunum. Ástæða 

þess er eflaust sú að eðli hlerana er það sama og annarra rannsóknaraðferða, 

farið er inn fyrir friðhelgi einkalífs hins grunaða. Þar sem hlerunum hefur verið 

beitt sem rannsóknarúrræði í langan tíma má því ætla sem svo að almennt sé 

litið á úrræðið sem hefðbundið og að ekki beri að flokka það með hinum 

sérstöku. Þrátt fyrir það verður fjallað um hleranir í þeim köflum sem á eftir koma. 

Engin ákveðin skilgreining er til á hugtakinu sérstakar rannsóknaraðferðir 

lögreglu en segja má að orðið „sérstakar“ komi ef til vill til vegna þess að þær 

aðferðir sem til þeirra teljast eru oft ekki skilgreindar hefðbundnar, það er þessum 

aðferðum er aðeins beitt þegar aðrar hefðbundnari aðferðir duga ekki til í 

baráttunni gegn alvarlegum afbrotum, jafnframt er þeim aðeins beitt í sérstökum 

tilvikum.7  

Við rannsókn sumra sakamála getur gengið erfiðlega að afla sönnunargagna og 

sem dæmi um slíkt má nefna skipulagða innlenda og erlenda glæpastarfsemi8, 

meðal annars í tengslum við fíkniefni og fjármál.9 Segja má því að 

                                                                                                                                                 
ríkislögreglustjóra og Egill Stephensen saksóknari hjá lögreglustjóranum í Reykjavík. Í aprílmánuði 1998 
lét Björn Halldórsson af störfum í nefndinni og við tók Þórir Oddsson vararíkislögreglustjóri. (Heimild: 
Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 1.1). 
5 Sama heimild, kafli 1.1 og 1.2. 
6 Sama heimild, kafli 3.2. 
7 Sama heimild, kafli 3.2. 
8 Skilgreining: Til að um skipulagða glæpastarfsemi sé að ræða þurfa fjögur atriði að vera uppfyllt. Til þarf 
að koma samvinna fleiri en tveggja einstaklinga, starfsemin þarf að standa yfir í langan eða óskilgreindan 
tíma, grunur þarf að liggja fyrir um alvarlegt afbrot og markmið viðkomandi er auðgun og/eða völd. 
Heimild: Mat ríkislögreglustjóra á skipulagðri glæpastarfsemi og hættu á hryðjuverkum. 
Ríkislögreglustjóri. Reykjavík mars 2010, bls. 3. Aðgengileg á  
http://logreglan.is/upload/files/Mat%20r%EDkisl%F6greglustj%F3ra%20%E1%20skipulag%F0ri%20gl%
E6pastarfsemi%20og%20h%E6ttu%20%E1%20hry%F0juverkum%20mars%202010%20-
%20opinber%20%FAtg%E1fa%281%29.pdf. 
9 Stefán Már Stefánsson, Um sönnun í sakamálum. Reykjavík 2007 bls. 37. 
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rannsóknaraðferðir þessar séu til komnar vegna nýrra aðferða við framningu 

brota þar sem hefðbundnar aðferðir duga ekki til við að upplýsa alvarleg brot.10  

Þær aðferðir sem falla undir hugtakið sérstakar rannsóknaraðferðir eiga það 

sameiginlegt að hvíla ekki á sérstökum heimildum í lögum og um þær gilda 

vinnureglur lögreglu en ekki sérstakar málsmeðferðarreglur sem hinn almenni 

borgari hefur greiðan aðgang að.11 Rannsóknaraðferðirnar taka mið af þróun 

aðferða sem notaðar eru við afbrot og þróast í takt við þær. Með aukinni hörku í 

heimi brotamanna duga oft ekki hefðbundnar rannsóknaraðferðir lögreglu við 

úrlausn mála.12 Í ljósi þess hefur alþjóðleg samvinna lögreglu um samræmdar 

aðgerðir til að uppræta slík afbrot aukist.13 Þar að auki hefur aukinn hreyfanleiki 

fólks og fjölbreyttari samskiptamöguleikar gert það að verkum að erfiðara er að 

hafa yfirsýn yfir samfélagið en var hér áður fyrr. Hinar hefðbundnari aðferðir 

lögreglunnar við að upplýsa afbrot duga ekki lengur í öllum tilvikum, til dæmis 

yfirheyrslur vitna. Tækninýjungar hafa einnig auðveldað brotamönnum að fremja 

brot sín. Auðveldara er að ferðast á milli landa og glæpaheimurinn hefur orðið æ 

alþjóðlegri síðastliðin ár. Allir þessir þættir hafa kallað á öra þróun í 

rannsóknaraðferðum sem lögreglan notfærir sér við rannsókn sakamála.14 

Þótt þessar nýjungar í rannsóknaraðferðum lögreglu dugi ekki einar og sér til að 

stemma stigu við afbrotum gagnast þær tvímælalaust við úrlausn á refsiverðum 

athöfnum sem annars hefði ekki verið unnt að upplýsa. Hefðbundnar 

rannsóknaraðferðir lögreglu gagnast einnig við úrlausn mála, jafnvel þeirra 

alvarlegustu, en notkun hinna sérstöku rannsóknaraðferða er gagnlegust þegar 

hinar hefðbundnu eru ekki fullnægjandi.15  

                                                 
10 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 3.2. 
11 Davíð Þór Björgvinsson, „Þýðing sönnunargagna sem aflað hefur verið með ólögmætum hætti“. Tímarit 
Lögréttu 2008 (5), bls. 309.  
12 Norges Offentlige Utredninger. NOU 1997:15. Etterforskingsmetoder for bekjempelse av kriminalitet. 
Delinnstilling II. Justis- og politidepartementet. Osló 1997, bls 135. Aðgengileg á 
http://www.regjeringen.no/Rpub/NOU/19971997/015/PDFA/NOU199719970015000DDDPDFA.pdf 
13 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 3.1. 
14 NOU 1997:15. Etterforskingsmetoder for bekjempelse av kriminalitet. Delinnstilling II, bls. 6-7. 
15 Sama heimild, bls. 135. 
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Sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu teljast ekki endilega til 

þvingunaraðgerða16,  svo sem þegar fylgst er með grunuðum manni um tiltekinn 

tíma, eða notkun tálbeitu til að upplýsa um brot. Aðgerðir þær sem ganga á rétt 

manna til friðhelgi einkalífs myndu hins vegar teljast tilheyra þvingunaraðgerðum, 

jafnvel þótt sá sem aðgerð beinist að hafi ekki vitneskju um hana og sæti ekki 

þvingun vegna hennar.17 Slíkar þvingunaraðgerðir eru því aðeins leyfilegar hafi 

lagaheimildar verið aflað.18 

Sérstakar rannsóknaraðferðir er ekki unnt að telja með tæmandi hætti en 

ákveðnar rannsóknaraðferðir koma til álita í þessu sambandi. Þessar aðferðir eru 

oft nauðsynlegar við svokallaðar leynilegar rannsóknir, en eitt helsta einkenni 

sérstakra rannsóknaraðferða lögreglu er að yfir þeim hvílir ákveðin leynd.19 

Annað einkenni sérstakra rannsóknaraðferða er að þær ganga nær 

persónuvernd og friðhelgi einkalífs20 en aðrar rannsóknaraðferðir sem lögregla 

beitir. Er þetta helst til komið vegna leyndarinnar sem hvílir yfir þessum 

rannsóknaraðferðum og ljóst að sterk rök þurfa að liggja þessum aðferðum til 

grundvallar. Einnig þarf að tryggja að þeim sé ekki beitt nema ákveðin skilyrði 

séu uppfyllt. Þó verður að taka fram að aðrar hefðbundnari rannsóknaraðferðir 

lögreglu ganga einnig nærri persónuvernd og friðhelgi einkalífs manna, 

samanber aðferðir sem byggja á því að fylgjast með grunuðum mönnum og 

persónulegum samskiptum þeirra við aðra.21 

Þau skilyrði sem þurfa að vera fyrir hendi til að sérstökum rannsóknaraðferðum 

megi beita eru til dæmis að rökstuddur grunur sé um afbrot, að um rannsókn á 

alvarlegu broti sé að ræða, aðrar rannsóknaraðferðir dugi ekki til að leysa 

viðkomandi sakamál, beiting aðferðanna hafi verulega þýðingu fyrir rannsókn 

máls og að rannsóknaraðferðir þessar stuðli ekki að brotum sem ella hefðu ekki 

verið framin. Ákvarðanir um beitingu sérstakra rannsóknaraðferða þurfa að vera 

                                                 
16 Skilgreining: Það sem einkennir þvingunaraðgerðir er að þær verða knúnar fram með valdi ef nauðsyn 
krefur. (Heimild: Eiríkur Tómasson, Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar opinberra mála. Reykjavík 
2000 bls. 2). 
17 Sama heimild, bls. 2 og Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 5.1. 
18 NOU 1997:15. Etterforskingsmetoder for bekjempelse av kriminalitet. Delinnstilling II, bls. 72. 
19 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 3.3. 
20 Þessu efni verða gerð skil í 6. kafla. 
21 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 3.3. 
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teknar af lögreglustjóra eða löglærðum fulltrúa hans sem sinnir 

ákæruvaldsstörfum.22  

Þótt ekki sé hægt að telja upp sérstakar rannsóknaraðferðir með tæmandi hætti 

verða nokkrum grundvallarrannsóknaraðferðum gerð nánari skil síðar í þessari 

ritgerð. Aðferðir þessar eru margvíslegar og mismunandi eftir eðli brota og því 

ekki unnt að fjalla um sérstakar rannsóknaraðferðir eins og um afmarkað 

lögfræðilegt hugtak sé að ræða. Grundvallarhugsunin á bak við þetta heiti er þó 

að með því er verið að vísa til aðferða sem aðeins verður beitt í sérstökum 

tilvikum, það er við rannsókn tiltekinna alvarlegra brota.23 

Við framlagningu gagna sem aflað hefur verið með rannsóknaraðferðum sem 

falla undir sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu er í sumum tilfellum álitamál 

hvort málsmeðferðin hafi getað talist réttlát24. Í dómi Mannréttindadómstóls 

Evrópu25 í máli Ramanauskas gegn Litháen26, tók dómurinn fram að notkun 

„óhefðbundinna“ rannsóknaraðferða með tálbeitum og þess háttar færðist í vöxt 

og því væri óhjákvæmilegt að ýmis álitamál vöknuðu vegna beitingar þeirra. 

Dómurinn lagði áherslu á þörfina fyrir skýra og fyrirsjáanlega málsmeðferð 

varðandi heimild, framkvæmd og eftirlit með slíkum aðferðum.27 Í 

dómaframkvæmd MDE má sjá að máli skiptir að rannsóknaraðferðir þessar byggi 

á reglum sem eru fyrirsjáanlegar og gegnsæjar og að réttinda sakbornings sé 

gætt.28  

3 Þróun lagaákvæða um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu hér á 
landi  

Í eftirfarandi kafla verður þróun lagaákvæða um sérstakar rannsóknaraðferðir 

lögreglu gerð skil og fjallað um tengsl laga um meðferð opinberra mála nr. 

19/199129 og sml. við rannsóknaraðferðirnar. 

                                                 
22 Sama heimild, kafli 3.3. 
23 Davíð Þór Björgvinsson, „Þýðing sönnunargagna sem aflað hefur verið með ólögmætum hætti“, bls. 309.  
24 Þessu efni verða gerð nánari skil í kafla 4.3.  
25 Hér eftir skammstafað MDE. 
26 Ramanauskas gegn Litháen, mál  nr. 74420/01 frá 5. febrúar 2008. Dómur þessi er reifaður í kafla 4.3. 
27 Davíð Þór Björgvinsson, „Þýðing sönnunargagna sem aflað hefur verið með ólögmætum hætti“, bls. 311.  
28 Sama heimild, bls. 317. 
29 Hér eftir skammstafað oml. 
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Í 89. gr. sml. er að finna heimild til að setja reglur um sérstakar 

rannsóknaraðferðir lögreglu. Reglur þessar er dómsmálaráðherra heimilt að setja 

að tillögu ríkissaksóknara.30 

89. gr. Að tillögu ríkissaksóknara er dómsmálaráðherra heimilt að setja reglur um sérstakar 
aðferðir og aðgerðir lögreglu við rannsókn sakamála sem ekki er kveðið á um í lögum þessum, 
svo sem um notkun tálbeita, uppljóstrara og flugumanna, afhendingu undir eftirliti og skyggingu. Í 
reglunum skal m.a. koma fram hvaða skilyrði þurfa að vera fyrir hendi til þess að gripið verði til 
tiltekinnar aðferðar eða aðgerðar, hverjir séu bærir til að taka ákvörðun um hana og hvernig 
staðið skuli að framkvæmd hennar. 
 
Ákvæði þetta er nýmæli og var ekki að finna í sömu mynd í oml. (brottfallinn með 

gildistöku laga nr. 88/2008).  

Í oml. var efnisinntak 89. gr. sml. fellt undir nokkur lagaákvæði, eða 86-88. gr. 

Var ákvæðunum skipað í X kafla, en sá kafli bar heitið „Hald á munum o.fl.“ 

Meginmarkmið ákvæða þessa kafla var að setja skýrar reglur um öflun lögreglu á 

sýnilegum sönnunargögnum vegna rannsóknar opinbers máls. Í XI kafla oml. 

fjallar upphafsákvæði kaflans, 89. gr., um leit en þar er lýst því markmiði leitar að 

handtaka sakborning, rannsaka ummerki brots eða hafa uppi á munum eða 

gögnum til að leggja hald á. Í X. og XI. kafla oml. var aðeins að hluta til fjallað um 

þær rannsóknaraðferðir lögreglu sem teljast til sérstakra rannsóknaraðferða.31 

Þær breytingar sem gerðar voru við gildistöku sml. voru unnar með hliðsjón af 

skýrslu dómsmálaráðuneytisins um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu og 

dönsku og norsku réttarfarslögunum. Við setningu sml. var rannsóknaraðferðum 

sem ekki var hægt að fella undir haldlagningu, leit, handtöku eða gæsluvarðhald 

og aðrar sambærilegar ráðstafanir, safnað saman í einn kafla, XII. kafla.32  

Í umræðum á Alþingi kom fram að þörf væri á skýrari reglum um sérstakar 

rannsóknaraðferðir lögreglu.33 Þrátt fyrir þær umræður draga breytingar þær sem 

gerðar voru á fyrrnefndum ákvæðum oml. með setningu sml., þó í stórum 

dráttum sterkan keim af oml.34  

                                                 
30 Frumvarp til laga um meðferð sakamála, þskj. 252, 233. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/135/s/0252.html. (Sótt á vefinn 17. september 2010).  
31 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 5.1. 
32 Frumvarp til laga um meðferð sakamála, þskj. 252, 233. mál. Vefútgáfa Alþingis, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/135/s/0252.html. (Sótt á vefinn 17. september 2010).  
33 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 1.1. 
34 Frumvarp til laga um meðferð sakamála, þskj. 252, 233. mál. Vefútgáfa Alþingis, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/135/s/0252.html. (Sótt á vefinn 17. september 2010).  



9 
 

Í skýrslu nefndarinnar, sem var gefin út árið 1999, voru lagðar til ýmsar breytingar 

á 86.-88. gr. oml. sem mið var tekið af þegar sml. voru unnin. Nefndin lagði til að 

í e-lið 86. gr. oml. yrði kveðið á um heimild til þess að koma fyrir eftirfararbúnaði 

inn í bifreið eða öðru farartæki, varningi eða á manni. Einnig lagði nefndin til að í 

sama lið yrði gert heimilt að fara inn í læsta geymslu eða hirslur til að koma 

slíkum búnaði fyrir.35   

Lagði nefndin einnig til að ákvæði um myndatökur í d-lið 86. gr. og í 87. gr. yrði 

gert skýrara og gildissvið ákvæðisins afmarkað frekar. Þá var það einnig lagt til 

að skilyrði símhlerunar og annarra aðgerða samkvæmt 86. gr. yrði gert 

afdráttarlausara í 87. gr. Var lagt til að tilgreina bæri sérstaklega í c-lið 2. mgr. og 

3. mgr. 87. gr. þau brot almennra hegningarlaga sem geta réttlætt símhlerun ef 

refsimörk þeirra væru lægri en 8 ára fangelsi. Ástæða þess er sú mikla skerðing 

á friðhelgi einkalífs sem verður við slíkar aðgerðir.36 

Þar sem annars konar hleranir en símhleranir þykja ganga einna lengst í 

skerðingu á friðhelgi einkalífs var lagt til að viðbótarskilyrði yrði sett í 4. mgr. 87. 

gr. sem kvæði á um að rannsókn verði að beinast að broti sem þegar hefur 

stofnað eða getur stofnað lífi manns í hættu eða ógnað velferð manna eða 

verulegum almannahagsmunum. Skýrt yrði einnig kveðið á um skyldu póst- og 

fjarskiptaþjónustufyrirtækja til að aðstoða lögreglu hvort heldur sem er 

samkvæmt beinni lagaheimild eða dómsúrskurði.37 

Það nýmæli var lagt til að lögmaður yrði skipaður strax við framlagningu kröfu 

lögreglunnar fyrir dómi, um heimild beitingar sérstakrar rannsóknaraðgerðar 

samkvæmt 86. og 87. gr. oml. Tillaga þessi tók mið af skipun danskra 

réttarfarslaga og sambærilegum breytingum sem gerðar höfðu verið í Noregi á 

þeim tíma. Ástæða þessa nýmælis er sú að dómarinn fær andstæð sjónarmið í 

málinu áður en hann kveður upp úrskurð sinn. Með þessu fyrirkomulagi er 

réttaröryggi borgara eflt og stuðlað að því að lagafyrirmælum sé fylgt á umræddu 

                                                 
35 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 2.1. 
36 Sama heimild, kafli 2.1. 
37 Sama heimild, kafli 2.1. 
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sviði. Skipaður lögmaður má hins vegar ekki hafa neitt samband við þann sem 

aðgerð á að beinast gegn eða aðra nema með samþykki lögreglu.38  

Þá var lagt til að sú skylda sem var kveðið á um í 2. mgr. 88. gr., að tilkynning um 

rannsóknaraðgerðir samkvæmt 86. gr. eftir að aðgerð er lokið, yrði gerð 

afdráttarlausari og dómstólum falið það verk að annast slíka tilkynningu eða 

birtingu úrskurðar fyrir sakborningi. Þá var einnig lagt til að heimilt yrði að fresta 

slíkri tilkynningu eða birtingu úrskurðar ef sérstaklega ríkar ástæður mæltu með 

því.39 

Ljóst er að ekki var farið að öllum tillögum nefndarinnar og frekar valin sú leið að 

veita dómsmálaráðherra lagaheimild til að setja sérstakar reglur um sérstakar 

rannsóknaraðferðir lögreglu að tillögu ríkissaksóknara. Eins og fram hefur komið  

voru helstu rökin þau að erfitt væri að setja tæmandi reglur um þessar 

rannsóknaraðferðir. Auk þess var bent á að reynsla þeirra ríkja sem hafa lögfest 

sambærileg ákvæði væri misjöfn. Ákveðið var að ekki væri hentugt að setja fram 

tæmandi talningu rannsóknaraðferða í 89. gr. sml. Þannig væri ekki útilokað að 

ef upp kæmu nýjar rannsóknaraðferðir eða tækni væri hægt að notast við þær.40 

Starf löggjafans getur orðið of torvelt ef öll nauðsynleg fyrirmæli verða að vera í 

lögum. Lagabálkar verða langir og flóknir og nauðsynlegt er að lög séu stöðug en 

stjórnsýslan hins vegar liðug. Regluverkið verður sveigjanlegra með þeirri heimild 

sem dómsmálaráðherra var veitt með 89. gr. Þar með er sérþekking einnig betur 

nýtt og framsal valds til sérfróðra og sérhæfðra stjórnvalda eðlilegra og 

réttlætanlegra.41 

Í nefndaráliti um frumvarpið kom fram að nefndarmenn töldu að með því að 

tilgreina tegundir sérstakra rannsóknaraðferða og aðgerðir í dæmaskyni yrði 

grundvöllur ákvæðisins gerður traustari. 42 

                                                 
38 Sama heimild, kafli 2.1. 
39 Sama heimild, kafli 2.1. 
40 Frumvarp til laga um meðferð sakamála, þskj. 252, 233. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/135/s/0252.html. (Sótt á vefinn 17. september 2010). 
41 Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði. Reykjavík 2003, bls. 121-122. 
42 Nefndarálit um frv. til 1. um meðferð sakamála, þskj. 1153, 233. mál. 
http://www.althingi.is/altext/135/s/1153.html  (Sótt 15. febrúar 2010). 
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Þessi skipan hefur þó mætt þeirri gagnrýni að óæskilegt sé að fela 

ríkissaksóknara þetta vald. Gagnrýnendur hafa talið að í því felist ákveðið 

framsal lagasetningarvalds.43 

Aðeins er heimilt að framselja vald að vissu marki og gangi löggjafinn of langt í 

því að fela stjórnsýsluhöfum vald rækir hann ekki þær skyldur sem honum ber að 

gegna. Afleiðingarnar eru þær að ákvörðunarvald er flutt frá kjörnum fulltrúum 

þjóðarinnar til embættismanna.44  

Af ofangreindri umfjöllun má sjá að ákvæði 89. gr. sml. er tiltölulega nýtt í 

samanburði við löggjöf nágrannalanda okkar. Lögin eru tiltölulega ný og af þeim 

sökum hefur ekki reynt mikið á beitingu ákvæða laganna um sérstakar 

rannsóknaraðferðir. Eins og fram hefur komið á ákvæðið um sérstakar 

rannsóknaraðferðir rætur sínar að rekja til sambærilegra lagaákvæða í öðrum 

löndum og því verður þeirri lagaþróun gerð nánari skil og borin saman við efni og 

inntak 89. gr. sml. Sú þróun skiptir máli til glöggvunar á tilurð og uppbyggingu 

ákvæðisins. 

4 Umfjöllun um einstaka flokka sérstakra rannsóknaraðferða 

Þótt fram komi í 2. kafla að ekki sé hægt að telja sérstakar rannsóknaraðferðir 

með tæmandi hætti eru nokkrar aðferðir sem teljast með réttu falla undir þennan 

flokk. Verða þeim gerð skil í eftirfarandi köflum. Umfjöllun um sumar er viðameiri 

en aðrar en það er eingöngu vegna eðlis viðkomandi rannsóknaraðferða. Í lok 

kaflans er samantekt yfir þær rannsóknaraðferðir sem fjallað er um. 

4.1 Símhleranir og herbergjahleranir 

Nauðsynlegt þótti að fjalla um símhleranir og herbergjahleranir þótt þær teljist í 

raun ekki falla undir sérstakar rannsóknaraðferðir, þá sérstaklega eftir gildistöku 

sml. 

Í gildistíð laga um meðferð opinberra mála var þessum rannsóknaraðferðum 

skipað í kafla sem fjallaði um haldlagningu. Ákvæði 86. til 88. gr. oml. fjölluðu um 

                                                 
43 Laganefnd Lögmannafélags Íslands, „Umsögn laganefndar LMFÍ um frumvarp til laga um meðferð 
sakamála“, e.d. Aðgengileg á http://www.lmfi.is/um-lmfi/nefndir/umsagnir-laganefndar/nr/4061/. 
44 Sigurður Líndal. Um lög og lögfræði, bls. 122-123. 
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skilyrði og framkvæmd símhlerana, skráningu á notkun síma, hljóðupptökur og 

myndatökur.  

86. – 88. gr. laga um meðferð opinberra mála nr. mála nr. 19/1991: 

86. gr. Með þeim skilyrðum sem greind eru í 87. gr., er heimilt í þágu rannsóknar:  
   [a. að leggja fyrir síma- eða fjarskiptafyrirtæki að leyfa að hlustað sé á eða tekin séu upp símtöl 
eða önnur fjarskipti við tiltekinn síma eða fjarskiptatæki eða að öðrum kosti síma eða 
fjarskiptatæki í eigu eða umráðum tilgreinds manns, 
   b. að fá upplýsingar hjá síma- eða fjarskiptafyrirtækjum um símtöl eða fjarskipti við tiltekinn 
síma eða fjarskiptatæki],1) 

   c. að taka upp samtöl eða nema annars konar hljóð eða merki með því að nota til þess sérstaka 
hljóðupptökutækni eða sambærilega tækni án þess að þeir sem í hlut eiga viti af því, 
   d. að taka myndir, hvort sem er ljósmyndir eða kvikmyndir, án þess að þeir sem myndaðir eru 
viti af því.   1)L. 86/2004, 6. gr. 

87. gr. [1. Til aðgerða sem taldar eru upp í 86. gr. þarf úrskurð dómara. Þó ber að veita lögreglu 
upplýsingar skv. b-lið þeirrar greinar án dómsúrskurðar ef fyrir liggur samþykki umráðamanns og 
eiginlegs notanda síma eða fjarskiptatækis. Í úrskurði skal m.a. taka fram hvaða tiltekinn síma 
eða fjarskiptatæki sé um að ræða, sbr. a- og b-lið, og hvar og með hverjum hætti samtöl, hljóð 
eða merki skulu numin eða myndir teknar, sbr. c- og d-lið. Í úrskurði skal setja aðgerð ákveðin 
tímamörk.]1) 
2. Eftirfarandi skilyrði verða að vera fyrir hendi svo gripið verði til aðgerða skv. 86. gr.:  
   a. að ástæða sé til að ætla að upplýsingar, sem skipt geta miklu fyrir rannsókn máls, fáist með 
þessum hætti, 
   b. að rannsókn beinist að broti sem varðað getur að lögum átta ára fangelsi eða ríkir 
almannahagsmunir eða einkahagsmunir krefjist þess. [Til aðgerða skv. b-lið 86. gr. er þó nægilegt 
að brot geti að lögum varðað tveggja ára fangelsi.]2) 
3. Heimilt er að taka upp hljóð og taka myndir í þágu rannsóknar á almannafæri eða á stöðum 
sem almenningur á aðgang að án þess að skilyrðum 1. og 2. mgr. sé fullnægt. 
   1)L. 36/1999, 25. gr. 2)L. 74/2006, 4. gr. 
 [87. gr. a. 1. Í þágu rannsóknar máls þar sem rafræn gögn geta haft sönnunargildi er lögreglu 
heimilt að leggja fyrir þann sem rekur fjarskiptaþjónustu eða fjarskiptanet að varðveita þegar í 
stað tölvugögn, þar með talin gögn um tölvusamskipti. 
2. Fyrirmæli lögreglu skv. 1. mgr. geta eingöngu tekið til gagna sem þegar eru fyrir hendi. Þar skal 
koma fram hvaða gögn eigi að varðveita og hve lengi. Fyrirmælin skulu ekki ná til annarra gagna 
en nauðsynleg eru fyrir rannsóknina, auk þess sem varðveisluskyldu skal markaður svo skammur 
tími sem unnt er og ekki lengri en 90 dagar.]1) 
   1)L. 74/2006, 5. gr.  
88. gr. 1. Upptökur af símtölum, hljóðupptökur, myndir eða annað, sem aflað er á grundvelli 86. 
gr., skal eyðileggja jafnskjótt og þeirra er ekki lengur þörf í þágu máls, enda hafi þau gögn ekki 
verið lögð fram í dómi. 
2. Þegar aðgerð skv. 86. gr. er lokið skal þeim sem aðgerð beinist að, þar á meðal sakborningi og 
eiganda eða umráðamanni síma eða fjarskiptatækis, birtur úrskurður um hana eða tilkynnt hún og 
skal það gert svo fljótt sem verða má, þó þannig að það skaði ekki frekari rannsókn málsins. 
 
Ákvæði 86. gr. þótti vera skýrara og ítarlegra en sambærilegar reglur í eldri 

lögum um meðferð opinberra mála nr. 74/1974.45 

Við gildistöku laga um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 var ákvæði b-liðar 2. 

mgr. 87. gr. um refsimörk brots nýmæli, en í eldri lögum (lög um meðferð 

opinberra mála nr. 74/1974) var í ákvæði 47. gr. sett skilyrði um öryggi ríkisins 

                                                 
45 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 5.2.1. 
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eða að um mikilsverð sakamál væri að ræða. Má því sjá að við gildistöku 

laganna árið 1991 voru refsimörk brota rýmkuð og gerð skýrari.46 

Nýjum rannsóknarúrræðum var einnig bætt við, en í 86. gr. var bætt við 

hljóðupptökum og myndatökum og heimild var veitt til myndatöku á almannafæri í 

3. mgr. 87. gr. án dómsúrskurðar.47  

Með lögum nr. 36/1999 voru skilyrði þess að víkja megi frá dómsúrskurði 

samkvæmt 1. mgr. 87. gr. þrengd og sett var það skilyrði að alltaf þurfi að afla 

dómsúrskurðar til að hlera síma og önnur fjarskiptatæki. Upphafleg skipan þótti 

ekki tryggja næginlega þá réttarvernd sem fæst með fortakslausu skilyrði um 

öflun dómsúrskurðar samkvæmt 87. gr.48 

Eftir gildistöku sml. er ákvæðum sem tengjast símhlerun skipað í sérstakan kafla, 

eða XI kafla sem ber heitið Símhlustun og önnur sambærileg úrræði. Í raun má 

því segja að símhlerun falli ekki undir flokkinn sérstakar rannsóknaraðferðir 

lögreglu, að minnsta kosti ekki eftir gildistöku sml.   

Símhlerun er ein algengasta rannsóknaraðferð lögreglu hér á landi og því varla 

hægt að telja hana sérstaka rannsóknaraðferð.49 Símhleranir og annars konar 

hleranir eiga sér oftast stað í rannsóknum er tengjast fíkniefnum.50 Þær eiga það 

sammerkt að til þess að tilgangi þeirra verði náð er oftast óhjákvæmilegt að þeir 

sem rannsókn beinist að viti ekki af þeim hlerununum. Því er nauðsynlegt að 

setja þeim þröngar skorður því við þær aðstæður, þar sem sá sem sætir 

rannsókn veit ekki af hlerun, valda þær enn frekar tilfinningalegri skerðingu á 

friðhelgi þeirra sem hlut eiga að máli.51    

4.2 Samskipti lögreglu við upplýsingagjafa 

Með hugtakinu upplýsingagjafi52 er venjulega átt við aðila sem gefur lögreglu eða 

ákæruvaldi upplýsingar um brot sem eru annaðhvort fyrirhuguð eða hafa verið 

framin. Þessi aðili, upplýsingagjafinn, hefur ekki sjálfur átt hlut að viðkomandi 
                                                 
46 Sama heimild, kafli 5.2.1. 
47 Sama heimild, kafli 5.2.1. 
48 Sama heimild, kafli 5.2.1. 
49 Dr. Juris Andorsen, Kjell V. „Provokativ politietterforskning“. Jussens Venner 2001 (1), bls. 3. 
50 NOU 1997:15. Etterforskingsmetoder for bekjempelse av kriminalitet. Delinnstilling II, bls. 9. 
51 Frumvarp til laga um meðferð sakamála, þskj. 252, 233. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/135/s/0252.html. (Sótt á vefinn 17. september 2010). 
52 Einnig nefnt uppljóstrari. 
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brotum. Upplýsingagjafar gefa oftast þessar upplýsingar eftir að hafa gert 

einhvers konar samkomulag við lögreglu. Í öllum vestrænum ríkjum hefur það 

verið viðurkennt úrræði að lögregla greiði upplýsingagjöfum fyrir upplýsingar. 

Slíkar heimildir eru þó venjulega ekki bundnar í lög. Lögreglu eru venjulega settar 

verklagsreglur sem ber að fylgja í samskiptum við upplýsingagjafa og hvernig 

greiðslum til þeirra skuli háttað. Almennt er það skilyrði sett að greiðslur skuli ekki 

inna af hendi fyrr en árangur upplýsingagjafar hefur komið í ljós.53 Samskipti við 

áreiðanlega upplýsingagjafa er mikilvægt rannsóknarúrræði sem lögregla verður í 

æ ríkari mæli að reiða sig á. Samband lögreglu og upplýsingagjafa er einnig 

mikilvægur þáttur í að virkja almenning til varnar gegn fíkniefnum.54 Það var 

stefna lögreglunnar í Reykjavík að eina heimila leiðin til að umbuna 

upplýsingagjöfum væri með greiðslu. Ekki er því heimilt að umbuna þeim með 

lækkun refsingar eða öðrum sambærilegum aðgerðum. Oft hafa upplýsingagjafar 

sjálfir verið viðriðnir einhvers konar brotastarfsemi eða tengjast aðilum með 

slíkan bakgrunn. Því er algengt að þeir óski eftir einhvers konar sérstakri umbun 

af hálfu lögregluyfirvalda við veitingu upplýsinga.55 

Hér á landi hefur ríkissaksóknari sett reglur um samskipti lögreglu við 

upplýsingagjafa við rannsókn sakamála56. 

Í nágrannaríkjum okkar í Evrópu notast lögreglu- og tollayfirvöld við 

upplýsingagjafa í umtalsverðum mæli, en misjafnt er eftir ríkjum hvort reglur hafa 

verið lögfestar.57 

4.3 Tálbeitur 

Notkun tálbeitu hefur aukist í flestum Evrópuríkjum á undanförnum árum, þá 

sérstaklega í tengslum við að upplýsa fíkniefnabrot. Erlendis þekkist þessi 

rannsóknaraðferð undir heitinu „Agent provocateur“. Í víðustu merkingu er átt við 

þann sem kemur manni til að fremja afbrot í því skyni að afhjúpa hann. Með 

hugtakinu er þvi átt við þann sem kemur grunuðum manni til að fremja nýtt brot. 

                                                 
53 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 5.3.1. 
54 Sama heimild, kafli 5.3.2. 
55 Sama heimild, kafli 5.3.1 og 5.3.2. 
56 Fylgiskjal 1 með fyrirmælum/leiðbeiningum RS: 3/1999. 
57 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 6.1.3. 
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Varla er hægt að telja einhvern sem tálbeitu sem fær hinn grunaða til að fremja 

brot sem er alls óskylt því broti sem hann er grunaður um. Tálbeita getur verið 

lögreglumaður eða jafnvel almennur borgari.58 Í þeim tilfellum þar sem almennur 

borgari er notaður sem tálbeita er ýmislegt sem þarf að varast. Aðalhættan felst í 

öryggi þess sem notaður er sem tálbeita.59 

Ríkissaksóknari hefur gefið út fyrirmæli um notkun á tálbeitu60. 

Ýmis álitamál geta komið upp við notkun tálbeitu. Við dómaframkvæmd vakna oft 

álitamál vegna þeirra sérstöku stöðu sem tálbeita hefur. Staðan er sérstök að því 

leyti að sönnunargögnin sem aflað hefur verið með notkun á tálbeitu leiða 

venjulega til sakfellingar fyrir brot sem ekki hafði verið framið þegar lögregla beitti 

sinni aðferð (með notkun tálbeitu).61 Aðferðin sjálf, eða tálbeitan, stuðlar að því 

að brot er framið en aðrar rannsóknaraðferðir miða að því að rannsaka brot sem 

þegar hefur verið framið.62 

Hægt er að skipta hugtakinu „tálbeita” í tvo flokka, eða virka og óvirka tálbeitu. 

Þrátt fyrir að aðferðirnar miði báðar að því að leiða menn í gildru eru þær talsvert 

ólíkar.63   

Óvirk tálbeita er nokkurs konar agn eða kemur fram sem fórnarlamb í gildru sem 

sett er á svið. Óvirkri tálbeitu er til dæmis hægt að beita með þeim hætti að hún 

gangi undir eftirliti lögreglu á svæði þar sem margar líkamsárásir eða nauðganir 

hafa verið framdar og ætla má að brotamaður láti aftur til skarar skríða. Notkun 

óvirkrar tálbeitu vekur sjaldan upp mörg álitaefni og er almennt talið heimilt að 

notast við slíka rannsóknaraðferð án þess að tiltekinn maður sé grunaður.64 

Virk tálbeita kemur fram sem þátttakandi í broti aðalmanns sem aðgerð beinist 

gegn. Hún kemur því ekki fram sem fórnarlamb heldur tekur í raun þátt í broti 

þess sem aðgerð beinist gegn. Notkun virkrar tálbeitu vekur upp mörg álitaefni, 

því oft getur verið erfitt að færa sönnur á hvort líklegt sé að brot hefði verið framið 

án þátttöku tálbeitu. Kalli tálbeita fram brot sem ætla má að hefði ekki verið 
                                                 
58 Sama heimild, kafli 5.4.1. 
59 Dr. Juris Andorsen, Kjell V. „Provokativ politietterforskning“, bls. 14-15. 
60 Fylgiskjal 2 með fyrirmælum/leiðbeiningum RS: 3/1999. 
61 Davíð Þór Björgvinsson, „Þýðing sönnunargagna sem aflað hefur verið með ólögmætum hætti“, bls. 310. 
62 Sama heimild, bls. 310. 
63 Sama heimild, bls. 310. 
64 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 5.4.1. 
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framið nema fyrir tilstilli hennar er komið út fyrir mörk lögmætra aðgerða. Tálbeita 

verður því að haga aðgerðum sínum þannig að verulegar líkur séu á því að brot 

það, sem hún stuðlar að, hefði verið framið hvort sem var, sama brot eða annað 

hliðstætt. Rökstuddur grunur verður einnig að liggja fyrir um þann sem 

tálbeituaðgerð beinist gegn, því er það forsenda að einhver ákveðinn aðili liggi 

undir grun.65  

Í dómi MDE í málinu Teixeira de Castro gegn Portúgal66, er að finna mikilvægt 

fordæmi í þessu efni. Tveir lögreglumenn í borgaralegum klæðum voru notaðir 

sem tálbeitur til að leita uppi heróínsala. Enginn ákveðinn einstaklingur lá þó 

undir grun lögreglunnar. Tálbeiturnar komust í kynni við kæranda í gegnum aðila 

(S)  sem lá aðeins undir grun um viðskipti með fíkniefni í mjög smáum stíl. Þegar 

tálbeiturnar báðu S um að útvega sér heróín nefndi hann nafn kæranda og fóru 

þeir á fund hans í kjölfarið. Sögðu þeir kæranda að þeir vildu kaupa af honum 20 

gr. af heróíni. Í fórum sínum höfðu tálbeiturnar peninga til að greiða fyrir heróínið. 

Kærandi fór þá einn síns liðs heim til annars manns, sem lét hann fá fíkniefnin. 

Síðan hittust kærandi og tálbeiturnar og afhending á efnunum og greiðsla fyrir 

þau fór fram. Síðar var hann ákærður og sakfelldur fyrir brot sitt.  

Samkvæmt niðurstöðu dómstólsins er notkun tálbeitu með þessum hætti ekki 

heimil og brýtur hún í bága við 1. mgr. 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu67. 

Öflun sönnunargagna með þeim hætti sem fram kom í reifuninni hér að ofan þótti 

einnig brjóta í bága við rétt kæranda til réttlátrar málsmeðferðar samkvæmt 1. 

mgr. 6. gr. MSE.  Dómstóllinn taldi einnig að þar sem kærandi hélt því fram að 

hann hefði verið hvattur til að fremja brotið þyrfti að huga að því sérstaklega en 

slíkt þyrfti að útiloka til að málsmeðferðin gæti talist réttlát. Niðurstaða 

dómstólsins byggði aðallega á þremur meginatriðum. Ekki voru til staðar 

sönnunargögn sem studdu að kærandi hefði áður stundað fíkniefnaviðskipti. 

Engin gögn lágu fyrir sem gáfu réttmætt tilefni til að ætla að kærandi hygðist 

                                                 
65 Sama heimild, kafli 5.4.1. 
66 Teixeira de Castro gegn Portúgal, mál nr. 25829/94 frá 9. júní 1998. 
67 Hér eftir skammstafað MSE. 
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fremja fíkniefnabrot fyrr en lögreglumennirnir höfðu farið á fund hans. Einnig þótti 

óumdeilanlegt að lögreglumennirnir hefðu hvatt kæranda til að fremja brotið.68 

Nefna má dóm MDE í máli Ramanauskas gegn Litháen69. Kærandi starfaði sem 

saksóknari í Litháen. Hann greindi svo frá að síðla árs 1998 og snemma árs 

1999 hefði komið til hans maður (AZ), sem hann þekkti ekki. AZ bauð kæranda 

greiðslu gegn því að hann sæi til þess að ákveðinn maður yrði ekki ákærður í 

máli. Kærandi hélt því fram að fyrst hefði hann neitað að taka við mútunum en 

látið tilleiðast eftir margítrekuð boð frá AZ.  

Heimsókn AZ til kæranda var fyrir tilstuðlan VS, sem starfaði fyrir sérstaka deild 

lögreglunnar sem fór með rannsókn mála varðandi opinbera spilingu.  

Ríkið hélt því fram að VS og AZ hefðu að eigin frumkvæði sett sig í samband við 

kæranda og boðið honum mútur áður en yfirvöld vissu nokkuð um málið. 

Kærandi var sakfelldur fyrir að þiggja mútur í opinberu starfi. 

Í niðurstöðum sínum gaf dómstóllinn til kynna að notkun virkra tálbeita sem 

hvetja til brots leiði til þess að málsmeðferð þar sem sönnunargögn sem aflað 

hefur verið með þessum hætti eru notuð til sakfellingar, geti ekki talist réttlát 

málsmeðferð og feli í sér brot á 1. mgr. 6. gr. MSE. Þegar dómstóllinn lagði mat á 

hvort um hvatningu til brotsins hefði verið að ræða var kannað hvort 

lögreglumennirnir sem áttu hlut að máli hefðu gengið lengra en að rannsaka 

málið með óvirkum hætti eða hvort þeir hefðu haft þau áhrif á kæranda að hann 

framdi brot sem hann hefði annars ekki framið.70  

Í Hrd. 1993, 67, bls. 1081 reyndi á álitaefni um heimildir lögreglu til notkunar á 

tálbeitum. 

Í dóminum var ákærða gefið að sök að hafa flutt til landsins mikið magn af 

kókaíni og krafðist hann sýknu af þessum lið ákærunnar. Hélt ákærði því fram að 

ólöglegum aðferðum hefði verið beitt við rannsókn málsins og við réttarhöld í 

héraði. Lögreglufulltrúi sá sem annast rannsókn málsins hafði samstarf við J, 

sem hafði verið ákærður fyrir fíkniefnabrot, og gaf J honum upplýsingar um 

                                                 
68 Davíð Þór Björgvinsson, „Þýðing sönnunargagna sem aflað hefur verið með ólögmætum hætti“, bls. 311. 
69 Ramanauskas gegn Litháen, mál nr. 74420/01 frá 5. febrúar 2008. 
70 Davíð Þór Björgvinsson, „Þýðing sönnunargagna sem aflað hefur verið með ólögmætum hætti“, bls. 311-
312. 
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hugsanlegt fíkniefnabrot ákærða. Grunur lék á því að ákærði hefði fíkniefni í 

vörslum sínum. Á grundvelli samstarfs J við lögreglu fékk hann ákærða til að 

selja sér allt það magn fíkniefna sem vitað var til að hann hefði í fórum sínum. 

Hæstiréttur féllst á það með héraðsdómi að J teldist ekki hafa lokkað ákærða til 

brots, sem hann hafði ekki ásetning ella til að fremja eða breytt eðli þess. Var 

rannsóknaraðferð lögreglunnar talin vera innan þeirra marka sem 

rannsóknaraðferðir hennar eru við svo sérstæðar aðstæður. Einnig tekur 

dómurinn fram að tilraunir lögreglu til að hefta innflutning og dreifingu fíkniefna sé 

ýmsum erfiðleikum háðar. Dómurinn gagnrýndi þó að ekki hefði verið nægilegt 

samráð milli yfirmanna lögreglunnar í Reykjavík um rannsóknina. Slíkt taldi 

dómurinn nauðsynlegt til að hafa eftirlit með rannsóknaraðferðinni. 

Sjá má að svipuð sjónarmið er að finna í niðurstöðum Hæstaréttar og MDE en sá 

fyrrnefndi telur mikilvægt að S hafi hvorki verið lokkaður af J til að fremja brot 

sem hann hafði ekki ásetning til að fremja, né að hann hafi með aðgerðum sínum 

breytt eðli brotsins.71 

Í úrskurði héraðsdóms frá 29. janúar 2010 í máli nr. S-429/2009 reyndi á heimild 

lögreglu til notkunar á tálbeitu. 

Móðir (X) brotaþola hafði samband við lögreglu vegna samskipta dóttur sinnar 

(K) við mann í gegnum msn samskiptaforrit. X hafði áhyggjur þar sem samskipti 

þeirra voru klámfengin og hefði dóttir hennar jafnvel ákveðið að hitta manninn. 

Lögreglan fékk þær upplýsingar frá símafyrirtækjum að ekki væri hægt að rekja 

IP-tölur vegna þessara samskipta og þau svör fengust frá tölvurannsóknardeild 

lögreglunnar að ekki væri unnt að finna út hverjir stæðu á bak við netfang 

mannsins.  Ákvað lögregla því í samráði við X og félagsmálafulltrúa að halda 

samskiptunum við manninn áfram í því skyni að freista þess að finna út hver væri 

þarna að verki. Rannsóknarlögreglumaður hóf því samskipti við manninn og 

þóttist vera dóttir X. Samskipti þeirra fóru á þá leið að ákærði og K ákváðu að 

hittast. Þegar ákærði mætti á þann stað sem þau höfðu mælt sér mót á var hann 

handtekinn af lögreglu. Um notkun lögreglu á tálbeitu segir í niðurstöðu 

héraðsdóms að ekki verði annað séð en að farið hafi verið eftir fyrirmælum sem 

                                                 
71 Sama heimild, bls. 313. 
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lögreglu hafa verið sett um notkun tálbeitu. Töldust aðgerðir lögreglu því 

lögmætar, enda ljóst að ekki voru aðrar aðferðir tiltækar til að hafa uppi á 

ákærða. Mat héraðsdómur það því svo að sannað hefði verið að ákærði hefði 

gert tilraun til að áreita brotaþola kynferðislega og hafa við hana kynferðismök. 

Í ofangreindum úrskurði má sjá að héraðsdómur mat það svo að réttilega hefði 

verið staðið að framkvæmd aðgerðarinnar. Einnig var það talið skipta máli að 

umrætt brot var gegn barni og getur varðað allt að 16 ára fangelsi. Með áherslu 

sinni á brotið sem lögreglan hafði til rannsóknar má einnig sjá að héraðsdómur 

hafi metið það svo alvarlegt að öllum tiltækum úrræðum yrði að beita til að finna 

ákærða. 

Af reifun dóma hér að ofan má sjá að miklu máli skiptir að sá brotlegi hafi ekki 

verið hvattur af lögreglu til að fremja viðeigandi brot og að ekki hafi verið höfð 

þau áhrif á kæranda að hann fremdi brot sem hann hefði annars ekki framið. 

Eins og niðurstöður MDE í máli Teixeira de Castro72 sýna þá er það mat 

dómstólsins að standa þurfi vörð um notkun á tálbeitu og að beiting aðferðarinnar 

verði að vera takmörkunum háð. Á þetta einnig við í baráttunni gegn fíkniefnum. 

Dómurinn segir einnig að þótt skipulögð glæpastarfsemi hafi færst í aukana og 

lögregluyfirvöld þurft að taka til viðeigandi ráðstafana til að mæta því, þá verði 

réttarkerfið að vera sanngjarnt.73 

Í máli Ramanauskas gegn Litháen74 sagði dómstóllinn að honum væri kunnugt 

um þá erfiðleika sem lögregluyfirvöld standa frammi fyrir í söfnun sönnunargagna 

í sakamálum. Til þess að geta sinnt þeim verkefnum þurfa lögregluyfirvöld æ 

oftar að notast við tálbeitur og uppljóstrara til þess að uppræta skipulagða 

glæpastarfsemi og spillingu. Dómstóllinn metur það einnig svo að skýr takmörk 

þurfi að vera fyrir notkun á slíkum rannsóknaraðferðum.75 

Notkun á tálbeitu, þá sérstaklega virkri tálbeitu, er vandmeðfarin 

rannsóknaraðferð þar sem erfitt getur verið að átta sig á hvort brot hefði verið 

framið hvort sem tálbeitan hefði verið til staðar eða ekki.  

                                                 
72 Teixeira de Castro gegn Portúgal, mál nr. 25829/94 frá 9. júní 1998. Dómur þessi er reifaður fyrr í 
kaflanum. 
73 36. mgr., Teixeira de Castro gegn Portúgal, mál nr. 25829/94 frá 9. júní 1998. 
74 Ramanauskas gegn Litháen, mál nr. 74420/01 frá 5. febrúar 2008. 
75 49.-51. mgr., Ramanauskas gegn Litháen, mál nr. 74420/01 frá 5. febrúar 2008. 
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4.4 Afhending undir eftirliti 

Með afhendingu undir eftirlit ( e. controlled delivery) er átt við rannsóknaraðgerð 

lögreglu sem felst í því að fresta að leggja hald á en hafa stöðugt undir eftirlit 

fíkniefnasendingu eða aðra ólöglega eða grunsamlega vörusendingu á leið til 

landsins, um landið eða úr landi.76  

Mælt er fyrir um rannsóknarúrræðið í samningi Sameinuðu þjóðanna gegn 

ólöglegri verslun með fíkniefni og skynvilluefni sem samþykktur var 20. desember 

198877. Einnig er mælt fyrir um úrræðið í Schengen-samningnum.78 

Rannsóknaraðferð þessi er viðurkennt úrræði í flestum nágrannaríkjum þó reglur 

um hana séu almennt ekki festar í lög. Tilgangur afhendingar undir eftirliti er að 

upplýsa um viðtakanda sendingar, aðferðir við flutning hennar og hugsanlegt 

dreifikerfi þannig að hægt sé að afla sönnunargagna um refsiverða háttsemi. 

Algengast er að afhending undir eftirliti sé beitt við rannsókn fíkniefnabrota en þó 

er úrræðið ekki bundið við þá tegund brota. Til dæmis er hægt að beita henni í 

málum sem varða sprengiefni, ólöglega vopnasendingu, þýfi og peninga svo fátt 

eitt sé nefnt.79 

Hér á landi hefur ríkissaksóknari sett reglur um afhendingu undir eftirliti80. 

Afhending undir eftirliti er mikilvægt rannsóknarúræði í samvinnu 

lögregluyfirvalda í tveimur eða fleiri ríkjum. Þegar uppgötvast við landamæri að 

innihald vörusendingar sé ólöglegt kemur til álita að beita rannsóknaraðferðinni. 

Sé hald lagt á sendinguna við landamæraeftirlitið minnka líkurnar á því að þeir 

sem stóðu að bakið sendingunni náist. Sé sendingin hins vegar send áfram, 

undir órofa eftirliti lögreglu, allt til viðtakanda, eru meiri líkur á að þeir sem standa 

að baki henni finnist. Með þessum hætti er hægt að afla sönnunargagna um 

refsiverða háttsemi sem hefði annars verið illmögulegt að afla. Eftirlit af þessu 

tagi verður að fara fram með ítrustu leynd því ákvörðun um að senda áfram 

                                                 
76 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 5.5.1 og 5.5.2. 
77 Samningur þessi var undirritaður fyrir Íslands hönd 8. nóvember 1990. (Heimild: Tillaga til 
þingsályktunar um aðild að samningi Sameinuðu þjóðanna gegn ólöglegri verslun með fíkniefni og 
skynvilluefni og um fullgildingu samnings um þvætti, leit, hald og upptöku ávinnings af afbrotum, þskj. 
1157, 608. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð:  http://www.althingi.is/altext/121/s/1157.html. (Sótt á 
vefinn 17. september 2010). 
78 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 6.1.4. 
79 Sama heimild, kafli 5.5.1 og 5.5.2. 
80 Fylgiskjal 3 með fyrirmælum/leiðbeiningum RS: 3/1999. 
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vörusendinguna felur alltaf í sér vissa áhættu. Ávallt er nokkur hætta á því að 

vörusendingin komist á upprunalegan áfangastað. Til að takmarka áhættu af 

þessu tagi hafa sum ríki sett það sem skilyrði fyrir beitingu 

rannsóknaraðferðarinnar að skipt sé um efni í sendingunni, sé um fíkniefni að 

ræða. Með því að taka fíkniefni úr sendingu og setja í þeirra stað eftirlíkingu af 

fíkniefnum skapast ekki hætta á að fíkniefni komist í umferð.81 

Fram kemur í skýrslu um sérstakar rannsóknaraðferðir að ekki séu dæmi um að 

íslensk lögregluyfirvöld hafi tekið þátt í skipulagðri alþjóðlegri lögregluaðgerð þar 

sem afhending undir eftirliti fór fram.82 Íslensk löggjöf stendur ekki í vegi fyrir því 

að beitt sé afhendingu undir eftirlit þar sem ekki er skylda í sml. að leggja hald á 

sendingu á sömu stundu og upp kemst um ólöglegt innihald hennar.83 

Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu var unnin í gildistíð oml. 

Samkvæmt 2. mgr. 66. gr. þeirra laga var kveðið á um að lögregla ætti hvenær 

sem þess væri þörf að hefja rannsókn vegna vitneskju eða gruns um að refsivert 

brot hafi verið framið hvort sem henni bærist um það kæra eða ekki. Ekki var litið 

svo á að með afhendingu undir eftirliti væri verið að slá upphafi rannsóknar á 

frest.84 Við lögfestingu sml. kom ákvæði 52. gr. að mestu leyti í stað 2. mgr. 66. 

gr.85 Ekki voru gerðar miklar efnislegar breytingar á lagaákvæðinu sem tengjast 

því efni sem hér er fjallað um.  

4.5 Alþjóðleg sýndarviðskipti 

Alþjóðleg sýndarviðskipti með fíkniefni (e. transnational bogus drug deals) eru 

viðskipti með fíkniefni sem sett eru á svið fyrir tilstilli lögregluyfirvalda í tveimur 

eða fleiri ríkjum. Rannsóknaraðferð þessi er nátengd tálbeituaðferðinni og 

afhendingu undir eftirliti. Aðferðin fer fram með þeim hætti að lögregla eða 

einhver í samstarfi vð lögreglu, sviðsetur fíkniefnaviðskipti. Getur sviðsetningin 

                                                 
81 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 5.5.3. 
82 Athuga verður að skýrsla þessi var unnin árið 1999. 
83 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 5.5.4. 
84 Sama heimild, kafli 5.5.4. 
85 Ákvæði 52. gr. sml. svarar í stórum dráttum til 2. málsl. 1. mgr. og 2. og 3. mgr. 66. gr. oml., svo og til 1. 
og 2. mgr. 76. gr. þeirra. (Heimild: Frumvarp til laga um meðferð sakamála, þskj. 252, 233. mál. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/135/s/0252.html. (Sótt á vefinn 17. september 2010). 
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farið fram með þeim hætti að lögregla eða aðili í samstarfi við hana, kemur fram 

sem kaupandi fíkniefna til að afla sönnunargagna í rannsókn á fíkniefnabrotum.86  

Í gildistíð oml. hindraði íslensk löggjöf ekki samstarf um alþjóðleg 

sýndarviðskipti.87 Ekki er að sjá að sml. hindri slíkt samstarf.  

4.6 Skygging  

Markmið skyggingar er að afla upplýsinga um athafnir grunaðra manna og felst 

rannsóknaraðferðin í því að hafa leynilegt og stöðugt eftirlit með einstaklingi, 

farartæki, stað eða hlut. Skygging er nátengd og beitt samhliða afhendingu undir 

eftirliti.88 Rannsóknaraðferðin er sérstaklega mikilvæg í baráttu lögreglunnar við 

skipulagða glæpastarfsemi.89 

Rannsóknaraðferðin skiptist í þrjá meginflokka. Fyrsti flokkurinn er hreyfanleg 

skygging en þá er grunuðum einstaklingi fylgt eftir á fæti eða í farartæki. Annar 

flokkurinn kallast staðbundin skygging en sú aðferð felst í að fylgst er með 

grunuðum manni, húsnæði eða hlut frá ákveðnum stað. Síðasti flokkur 

skyggingar kallast tæknileg skygging en þá er tæknibúnaður notaður til að 

fylgjast með hinum grunaða, vistarverum hans eða vinnustað.90 

Í oml. var heimild lögreglu til skyggingar ekki orðuð sérstaklega og var almennt 

litið svo á að skygging rúmaðist innan þeirra heimilda sem lögregla hefur lögum 

samkvæmt. Í raun er ekki um beina þvingunaraðgerð að ræða enda nær 

skygging ekki markmiði sínu nema leynd hvíli yfir henni. Aðferðir við skyggingu 

geta þó gengið nærri friðhelgi einkalífs enda er um aðgerð að ræða þar sem 

fylgst er með einstaklingum í sínu persónulega umhverfi.91 

Í ákvæði 89. gr. sml. er skygging tekin fram þegar talin eru upp dæmi um 

sérstakar rannsóknaraðferðir. Ljóst er því að löggjafinn hefur talið nauðsynlegt að 

festa þessa rannsóknaraðferð í lög, þá eflaust til að auka réttaröryggi borgaranna 

og til að tryggja að ekki sé brotið óhóflega gegn friðhelgi einkalífs þeirra sem hlut 

eiga að máli. 

                                                 
86 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 5.6. 
87 Sama heimild, kafli 5.6. 
88 Sama heimild, kafli 5.7.1. 
89 NOU 1997:15. Etterforskingsmetoder for bekjempelse av kriminalitet. Delinnstilling II, bls. 34. 
90 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 5.7.1. 
91 Sama heimild, kafli 5.7.1. 
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4.7 Notkun eftirfararbúnaðar 

Notkun eftirfararbúnaðar er viðurkennt rannsóknarúrræði í flestum Evrópuríkjum 

en með notkun á búnaðinum er átt við að tæki/sendir sem sendir frá sér merki er 

fest við hlut, sem stefnt er að því að fylgjast með. Sérstakur tækjabúnaður gerir 

það kleift að hægt er að taka við sendingu frá sendinum og sjá staðsetningu 

hlutarins sem hann er festur á. Aðferð þessi er liður í skyggingu og auðveldar 

hún lögreglunni að fylgjast með ferðum farartækis eða vörusendingar úr fjarlægð. 

Eykur þessi aðferð einnig öryggi lögreglumanna enda þurfa þeir ekki að vera 

mjög nálægt hinum grunuðu. Notkun búnaðarins hefur verið skipt í þrjá flokka 

eftir því hversu langt aðgerðin gengur. Í fyrsta flokknum er búnaðurinn festur á 

farartæki eða vörur til þess að mögulegt sé að fylgjast með hreyfingum hlutar úr 

fjarlægð. Í næsta flokki er farið inn í farartæki til þess að unnt sé að koma búnaði 

fyrir. Í þriðja og síðasta flokknum er búnaði komið fyrir í veski eða handtösku 

grunaðs mann, í fatnaði hans eða á honum sjálfum.92 

Hérlendis hefur þessi rannsóknaraðferð verið notuð í nokkrum mæli en hennar 

var þó hvergi getið í oml. Eflaust er skýringa að leita í þeirri litlu þekkingu sem var 

til staðar á eftirfararbúnaði á þeim tíma þegar oml. voru lögfest. Þegar skýrsla um 

sérstakar rannsóknaraðferðir var unnin árið 1999 voru nokkur dæmi um að 

dómstólar hefðu heimilað lögreglu að koma eftirfararbúnaði fyrir inni í bifreið og 

var búnaðurinn þá gjarnan notaður samhliða hlerun. Var þá vísað til c-liðar 86. gr. 

oml., en meginefni úrskurðanna hefur þá samhliða varðað heimild til að koma 

fyrir hlerunartækjum í bifreið.93 

Í dómi Hæstaréttar frá 8. febrúar 2008 í máli nr. 38/2008 reyndi á álitaefni um 

heimild lögreglu til að koma fyrir eftirfararbúnaði á bifreið. A fann á bifreið sinni 

svokallaðan eftirfararbúnað, sem hann taldi í eigu L. Leitaði hann í málinu 

úrlausnar um lögmæti rannsóknarathafna, sem hann taldi beint gegn sér, sbr. 75. 

gr. laga nr. 19/1991. L bar ekki á móti því að umræddur búnaður væri í hans eigu 

eða að rannsókn beindist að A. Laut málatilbúnaður hans eingöngu að því að 

rökstyðja að honum væru almennt heimilar slíkar rannsóknarathafnir án 

dómsúrskurðar. Var talið að L yrði að bera hallan af því að hafa ekki gert 
                                                 
92 Sama heimild, kafli 5.8. 
93 Sama heimild, kafli 5.8. 
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fullnægjandi grein fyrir á hvaða grundvelli rannsókn væri beint að A og var því 

fallist á kröfu A og mælt fyrir um að L bæri að láta af umræddri 

rannsóknaraðgerð. 

Í ofangreindum dómi taldi Hæstiréttur sig ekki geta tekið afstöðu til lögmætis 

umræddrar rannsóknaraðferðar þar sem sóknaraðili (embætti lögreglustjórans á 

höfuðborgarsvæðinu) hafði ekki gert nægilega grein fyrir á hvaða grundvelli 

rannsóknaraðferðinni var beitt gegn varnaraðila. Verður því að telja að dómurinn 

hafi ekki fordæmisgildi94 á þessu sviði. 

Héraðsdómur (úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur frá 24. janúar 2008 í máli nr. 

R-645/2007) tók, í sama máli, afstöðu til lögmætis rannsóknaraðferðarinnar og 

má í niðurstöðum hans sjá að dómurinn taldi að lögreglu væri óheimilt að koma 

fyrir eftirfararbúnaði á eða inni í bifreið sóknaraðila. Fallist var á þau rök 

sóknaraðila að í notkun á eftirfararbúnaði fælist mjög mikil skerðing á friðhelgi 

einkalífs. Taldi dómurinn að úrræðið yrði lagt að jöfnu við upptökur af símtölum, 

hljóðupptökur og myndatökur og væri sambærileg skerðing á friðhelgi einkalífs 

manna og rannsókn á símtölum og öðrum fjarskiptum í skilningi 2. mgr. 71. gr. 

stjskr. Héraðsdómur komst að afdráttarlausri niðurstöðu og taldi 

rannsóknaraðgerðina óheimila nema að undangengnum dómsúrskurði eða 

samkvæmt sérstakri og skýrri lagaheimild. 

Samkvæmt c-lið 1. mgr. 82. gr. sml. er nú að finna heimild til uppsetningar á 

eftirfararbúnaði. Úrskurð dómara þarf fyrir slíkri heimild, sbr. 1. mgr. 84. gr. sml. 

82. gr. Með þeim skilyrðum sem greind eru í 83. gr. og 1. mgr. 84. gr. er heimilt í þágu 
rannsóknar:  
   a. að taka upp samtöl eða nema annars konar hljóð eða merki með því að nota til þess sérstaka 
hljóðupptökutækni eða sambærilega tækni án þess að þeir sem í hlut eiga viti af því, 
   b. að taka myndir af fólki, hvort sem er ljósmyndir eða kvikmyndir án þess að þeir sem í hlut 
eiga viti af því, 
   c. að koma fyrir búnaði á eða inni í bifreið eða öðru farartæki, í varningi eða á manni til að veita 
honum eftirför eða í öðrum lögmætum tilgangi, t.d. í veski, fatnaði eða handtösku hans. 
 

Í dómi Hæstaréttar frá 2. desember 2010 í máli nr. 495/2010 má sjá að lögregla 

fékk meðal annars heimild til að nota eftirfararbúnað í rannsókn sinni. Var 

lögreglu heimilað að koma fyrir eftirfararbúnaði á eða í bifreið ákærða. Þessi 

                                                 
94 Skilgreining: Með fordæmisgildi er átt við að dómsúrlausn hafi gengið um tiltekið réttaratriði og sú 
úrlausn verði að fyrirmynd í öðrum dómsmálum. (Heimild: Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði, bls. 193). 
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heimild var framlengd nokkrum sinnum og síðar var lögreglu einnig heimilað að 

koma fyrir eftirfararbúnaði í þeim bifreiðum sem ákærði hefði til umráða eða væri 

farþegi í. Heimild var einnig veitt fyrir því að koma fyrir eftirfararbúnaði í farangri 

ákærða, sem hann hafði meðferðis í flug hingað til lands. Umrædd rannsókn 

lögreglu varðaði stórfelldan innflutning á fíkniefnum sem ætluð voru til 

söludreifingar. 

Ríkissaksóknari hefur gefið út fyrirmæli um notkun eftirfararbúnaðar95. 

4.8 Flugumenn 

Flugumenn (e. infiltration) eru leynilegir rannsakendur sem villa á sér heimildir og 

koma sér í kynni við aðila sem liggja undir grun lögreglu. Er þetta gert til þess að 

afla sönnunargagna um refsiverða háttsemi.96 Til að rannsóknaraðferðin nái þeim 

árangri sem til er ætlast getur flugumaður þurft að koma fram undir röngu nafni 

og nauðsynlegt getur verið að hann beri skilríki með upplýsingum um rangt nafn 

og persónuupplýsingar. Af skilgreiningu á hugtakinu má sjá að lítill munur getur 

verið á tálbeitu og flugumanni.97  

Lítið hefur verið um notkun á flugumönnum hér á landi enda er hún háð nokkrum 

annmörkum. Má þar helst nefna smæð landsins og að í litlu samfélagi eins og er 

hér á landi er erfitt að villa á sér heimildir og starfa sem leynilegur rannsakandi 

um lengri tíma í umhverfi brotamanna. Brotaumhverfið er einnig tiltölulega smátt í 

sniðum og brotamenn læra fljótlega að þekkja rannsakendur lögreglunnar.98 

Notkun á flugumönnum getur og verið með einfaldari hætti þar sem ekki er þörf á 

því að breyta nafni og auðkennum rannsakanda. Borgaralega klæddir 

lögreglumenn geta komið sér inn í eða fylgst náið með hópi manna á stað þar 

sem aðgangur er opinber, til dæmis á knattspyrnuleikvangi og skemmtistað. Slíkt 

vekur ekki athygli nærstaddra og hægt er að halda hlutverki rannsakenda leyndu. 

Við þessar aðstæður sem nefndar voru er í raun um samspil skyggingar og 

notkunar flugumanns að ræða.99 

                                                 
95 Fylgiskjal 4 með fyrirmælum/leiðbeiningum RS: 3/1999. 
96 Davíð Þór Björgvinsson, „Þýðing sönnunargagna sem aflað hefur verið með ólögmætum hætti“, bls. 314. 
97 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 5.7.2. 
98 Sama heimild, kafli 5.7.2. 
99 Sama heimild, kafli 5.7.2. 
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Almennt er þessi rannsóknaraðferð talin heimil og er oftast ekki talin þörf á 

sérstakri lagaheimild vegna hennar.100 

Í dómaframkvæmd MDE þar sem álitamál um notkun flugumanna hafa komið til 

kasta dómstólsins má sjá að það er talið skipta mestu máli hvort flugumaður hafi 

verið algjörlega óvirkur og ekki haft nein áhrif á upplýsingarnar sem kærandi veitti 

honum. Ekki má beita neins konar sálrænum þrýstingi við öflun upplýsinga heldur 

verða þær að koma fram af fúsum og frjálsum vilja þess sem um ræðir. Því er 

ekki heldur heimilt að notast við blekkingar eða ginna viðkomandi til að veita þær 

upplýsingar sem flugumaður reynir að afla.101  

Í máli A gegn Þýskalandi102 reyndi á gildi játningar sem hafði verið fengin með 

notkun á flugumanni. 

Tveir þýskir ríkisborgarar voru handteknir á Ítalíu vegna gruns um sölu á 

fíkniefnum. Ítölskum lögreglumanni var komið fyrir í fangaklefa þeirra undir því 

yfirskini að hann væri gæsluvarðhaldsfangi eins og þeir þýsku. Í samtali milli 

þeirra þýsku viðurkenndi annar þeirra að hafa orðið manni að bana. Síðar 

viðurkenndi hann morðið fyrir ítölskum og þýskum lögreglumönnum. 

Játningu sína dró hann síðan til baka fyrir dómstólum í Þýskalandi og mótmælti 

því að samtal hans við klefafélaga sinn yrði notað sem sönnunargagn í málinu. 

Hélt hann því fram að sönnunargagnsins hefði verið aflað með ólögmætum hætti. 

Niðurstöður Mannréttindanefndarinnar voru að ítalska lögreglan hefði ekki beitt 

ólögmætum aðferðum við öflun sönnunargagnanna. Það hefði verið eigin 

ákvörðun kæranda að viðurkenna í samtali sínu við klefafélaga sinn að hafa orðið 

manni að bana. Líta yrði á það sem hans eigin ábyrgð að efni samtalsins væri 

notað gegn honum sem sönnunargagn. Lögreglumaðurinn sem staðsettur var 

með kæranda í fangaklefanum hefði ekki haft nein áhrif á þá ákvörðun hans að 

segja frá eða segja ekki frá. Lögreglumaðurinn var því talinn hafa verið algjörlega 

óvirkur.103 Hefði hann til dæmis beitt kæranda þrýstingi eða ginnt hann til að 

                                                 
100 Davíð Þór Björgvinsson, „Þýðing sönnunargagna sem aflað hefur verið með ólögmætum hætti“, bls. 
314. 
101 Sama heimild, bls. 314-316. 
102 A gegn Þýskalandi (ákvörðun), mál nr. 12127/86 frá 15. október 1987. 
103 Davíð Þór Björgvinsson, „Þýðing sönnunargagna sem aflað hefur verið með ólögmætum hætti“, bls. 
314. 
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segja frá broti sínu þá hefði yfirlýsingar hans verið aflað með ólögmætum hætti. 

Hér skipti því höfuðmáli hlutleysið sem lögreglumaðurinn sýndi í hlutverki sínu 

sem flugumaður. 

Í máli Allan gegn Bretlandi104 var niðurstaðan önnur en í ofangreindu máli. 

Kærandi var í gæsluvarðhaldi vegna gruns um morð og var samstarfsmaður 

lögreglunnar sendur í klefa hans til þess að reyna að fá hjá honum upplýsingar, 

sem gætu tengt kæranda við brotið sem hann var grunaður um. 

Samstarfsmaðurinn bar hljóðritunarbúnað innanklæða og voru upplýsingarnar 

sem fengust notaðar sem sönnunargögn í dómsmáli gegn kæranda og hann 

sakfelldur á grundvelli þeirra.  

Dómurinn taldi að kærandi hefði verið ginntur og hvattur til að veita þær 

upplýsingar sem notaðar voru sem sönnunargögn og að þær hefðu því ekki verið 

veittar af fúsum og frjálsum vilja. Samstarfsmaður lögreglunnar var talinn hafa 

leitt samræður sínar og kæranda um ætlað morð í kringumstæðum sem væru 

nánast sambærilegar við formlegar yfirheyrslur lögreglunnar. Kærandi var talinn 

hafa verið beittur sálrænum þrýstingi og þar af leiðandi væri ekki hægt að líta svo 

á að upplýsingarnar hefðu verið veittar af fúsum og frjálsum vilja. Upplýsingar 

þessar hafi því verið fengnar gegn vilja kæranda og notkun þeirra sem 

sönnunargagna hafi brotið á rétti kæranda til að neita að tjá sig og rétti hans til að 

fella ekki á sig sök.105 

Ljóst er að notkun flugumanns er öðruvísi háttað hér á landi, aðallega vegna 

þess hve landið er lítið. Í stærri löndum er eflaust algengara að flugumenn séu 

notaðir við störf lögreglu því brotaheimurinn er stærri og auðveldara er þá að 

leyna hlutverki flugumanna.  

Flugumenn þurfa ekki eingöngu að vera úr hópi lögreglumanna. Við slíkar 

aðstæður skarast rannsóknaraðferðin mikið við notkun lögreglu á 

upplýsingagjöfum, enda veitir flugumaðurinn lögreglu upplýsingar um það sem 

                                                 
104 Allan gegn Bretlandi, mál nr. 48539/99 frá 5. nóvember 2002. 
105 Davíð Þór Björgvinsson, „Þýðing sönnunargagna sem aflað hefur verið með ólögmætum hætti“, bls. 
315. 
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hann verður var við í hlutverki sínu. Mörkin á milli þessara tveggja 

rannsóknaraðferða eru því ekki alltaf skýr.106 

4.9 Samantekt um einstaka flokka sérstakra rannsóknaraðferða 

Ljóst er að aðferðirnar eru eins ólíkar og þær eru margar og þær ganga mismikið 

nærri friðhelgi einkalífs þess sem sætir rannsókn. Sumar rannsóknaraðferðanna 

þekkja ef til vill margir, til dæmis skyggingu og símhleranir svo eitthvað sé nefnt, 

enda hefur þeim lengi verið beitt og teljast jafnvel hefðbundnari en ýmsar aðrar 

aðferðirnar.  

Rannsóknaraðferðirnar eru einnig misjafnlega erfiðar í framkvæmd. Sumar þeirra 

er erfitt að framkvæma, bæði vegna öryggis þess sem tekur þátt í aðgerðinni og 

þess hversu erfitt getur verið að fara ekki um of inn á það „gráa svæði“ sem til 

dæmis notkun á tálbeitu getur haft í för með sér.  

Mismikla vinnu þarf að leggja í beitingu aðferðanna og eins eru þær misdýrar í 

framkvæmd. Sumar þeirra krefjast flókins tækjabúnaðar en aðrar eru einfaldari í 

sniðum og þarfnast ef til vill aðeins lögreglumanns og bifreiðar svo hægt sé að 

framkvæma rannsókn. 

Af þessari samantekt um þær aðferðir sem teljast falla undir hugtakið sérstakar 

rannsóknaraðferðir verður að telja að notkun tálbeitu sé það úrræði sem er hvað 

flóknast í beitingu og það úrræði sem ef til vill er hvað umdeilanlegast. 

5 Lagaumhverfi sérstakra rannsóknaraðferða í nágrannalöndum 

Í eftirfarandi köflum verður fjallað um lagaumhverfi í nágrannalöndum okkar og 

þá flokka sérstakra rannsóknaraðferða sem við eiga í hverju landi fyrir sig. 

Nauðsynlegt þótti að hafa hér umfjöllun um hvernig sambærilegum 

rannsóknaraðferðum er háttað í nágrannalöndum okkar þar sem íslensk löggjöf 

sækir að miklu leyti fyrirmynd sína til þessara landa.  

Ekki verður fjallað um allar þær aðferðir sem hvert land fyrir sig beitir í 

málaflokknum sérstakar rannsóknaraðferðir, heldur verður fjallað um þær aðferðir 

sem teljast skipta mestu máli í samanburði við sambærilega löggjöf hér á landi.  

                                                 
106 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 5.7.2. 
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Í lok kaflans er að finna samantekt yfir lagaumhverfið sem er að finna í þeim 

löndum sem fjallað er um. 

5.1 Noregur 

5.1.1 Almennt um lagaumhverfi sérstakra rannsóknaraðferða 
Dómsmálaráðherra Noregs skipaði nefnd árið 1994 sem hafði meðal annars það 

hlutverk að gera tillögur um rannsóknaraðferðir lögreglunnar í baráttu gegn 

glæpastarfsemi. Nefnd þessi lauk störfum sínum árið 1997 og birtust niðurstöður 

og tillögur í skýrslu hennar NOU: 1997:15107.108 Vinnsla skýrslunnar var meðal 

annars til komin vegna þess að nauðsynlegt þótti að endurskoða gildandi löggjöf 

varðandi heimildir lögreglu til að stemma stigu við aukinni þróun afbrota, þá 

sérstaklega afbrota sem falla undir skipulagða glæpastarfsemi.109 Mætti í raun 

segja að sambærilegar ástæður hafi legið að baki endurskoðunar á lögum í 

Noregi og hér á landi í tengslum við vinnslu skýrslunnar um sérstakar 

rannsóknaraðferðir. 

Með lögum nr. 82 frá 3. desember 1999 voru samþykktar ýmsar breytingar á 

norsku réttarfarslögunum (n. straffeprosessloven) til að styrkja 

rannsóknaraðferðir lögreglunnar í baráttunni við alvarleg afbrot. Þessar 

breytingatillögur voru að mestu leyti byggðar á þeim tillögum sem nefnd 

dómsmálaráðherra lagði til í skýrslu sinni110. Lagabreytingar þessar voru 

lögfestar 15. október árið 2000.111 

Reglurnar sem lögfestar voru árið 1999 heimiluðu lögreglu að notast við 

þvingunaraðgerðir við rannsókn á alvarlegum brotum. Heimilt varð að notast við 

ýmiss konar þvingunaraðgerðir án þess að sá sem sætti rannsókn fengi vitneskju 

um þær.112 

                                                 
107 NOU 1997:15. Etterforskingsmetoder for bekjempelse av kriminalitet. Delinnstilling II. 
108 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 6.2.1. 
109 NOU 1997:15. Etterforskingsmetoder for bekjempelse av kriminalitet. Delinnstilling II, bls. 6. 
110 NOU 1997:15.  Etterforskningsmetoder for bekjempelse av kriminalitet. 
111 Norges offentlige utredninger, NOU 2009:15. Skjult informasjon-åpen kontroll. Metodekontrollutvalgets 
evaluering av lovgivningen om politiets bruk av skjulte tvangsmidler og behandling av informasjon i 
straffesaker. Justis- og politidepartementet. Osló 2009, bls. 15. Aðgengileg á 
http://www.regjeringen.no/pages/2210108/PDFS/NOU200920090015000DDDPDFS.pdf. 
112 Sama heimild, bls. 21. 
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Við lögfestinguna var áhersla lögð á þörfina fyrir rannsóknaraðferðir af því tagi 

sem hér um ræðir. Lögð var áhersla á nauðsyn þess að um alvarlegt brot væri að 

ræða til að heimilt væri að beita aðferðunum og að gæta þyrfti að verndun 

friðhelgi einkalífs og réttindum þess sem liggur undir grun um brot. Einnig var 

rætt um mögulega nauðsyn þess að fylgjast með hvaða áhrif nýju 

rannsóknaraðferðirnar hefðu.113 

5.1.2 Símhleranir og annars konar hleranir  
Þótt símhleranir teljist í raun til hefðbundinna rannsóknaraðferða lögreglu er engu 

að síður nauðsynlegt að fjalla um þá rannsóknaraðferð vegna lagabreytinga sem 

gerðar voru á sínum tíma í Noregi. Mikilvægar breytingar voru gerðar á lögum er 

snúa að símhlerunum eins og fram kemur í eftirfarandi kafla. 

Fjallað er um símhleranir í lögum nr. 15 frá 1915 um eftirlit með póst- og 

fjarskiptasendingum (n. Lov om kontroll med post- og telegrafforsendelse), sem 

heimila símhlerun og eftirlit með pósti í málum sem varða öryggi ríkisins. Einnig 

er fjallað um símhleranir og annars konar hleranir í 16. kafla a. í réttarfarslögum 

(n. Lov om rettergangsmåten o straffesaker av. 22. mai 1981). Fyrst um sinn var 

heimild til símhlerunar tímabundin í réttarfarslögum frá 1976 en varð ótímabundin 

frá 1992.114  

Þegar nefnd dómsmálaráðhera tók til starfa árið 1994 var símhlerun aðeins 

heimiluð í fíkniefnamálum og þegar talið var að öryggi landsins væri ógnað. Það 

skilyrði var einnig sett að fyrir lægi að fíkniefnabrot hefði verið framið en sterkur 

grunur um að brot yrði framið þótti ekki nægjanlegt.115 

Samkvæmt 216. gr. a. fyrrnefndra laga er símhlerun heimil þegar um er að ræða 

rökstuddan grun um brot sem varðað getur tíu ára fangelsisrefsingu eða meira, 

brot á fíkniefnalöggjöf eða brot á 90., 91., 91. a., 94. jf. 90., 104. gr. a. fyrstu 

mgr., annarrar setningar réttarfarslaga og 5.  gr. laga um eftirlit með útflutningi á 

vopnum (n. Våpeneksportkontrolloven). 

 

                                                 
113 Sama heimild, bls. 15. 
114 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 6.2.2.1. 
115 Sama heimild, kafli 6.2.2.1 og NOU 2009:15. Skjult informasjon-åpen kontroll, bls. 181. 
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§ 216a. Retten kan ved kjennelse gi politiet tillatelse til å foreta kommunikasjonsavlytting når 
noen med skjellig grunn mistenkes for en handling eller forsøk på en handling  
a) som etter loven kan medføre straff av fengsel i 10 år eller mer, eller  

b) som rammes av straffeloven §§ 90, 91, 91 a, 94 jf. 90, 104 a første ledd annet punktum, eller 
104 a annet ledd jf. første ledd annet punktum, eller av § 162 eller § 317, jf. § 162 eller av lov 
om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. § 5.  

Forhøyelse av maksimumsstraffen ved gjentakelse eller sammenstøt av forbrytelser kommer ikke 
i betraktning.  
       Kommunikasjonsavlytting kan besluttes selv om straff ikke kan idømmes på grunn av 
bestemmelsene i straffeloven § 44 eller § 46. Det gjelder også når tilstanden har medført at den 
mistenkte ikke har utvist skyld.  
       Kommunikasjonsavlytting kan bestå i å avlytte samtaler eller annen kommunikasjon til og fra 
bestemte telefoner, datamaskiner eller andre anlegg for elektronisk kommunikasjon som den 
mistenkte besitter eller kan antas å ville bruke. Som kommunikasjonsavlytting regnes også 
identifisering av kommunikasjonsanlegg ved hjelp av teknisk utstyr, jf. § 216 b annet ledd bokstav 
c, som skjer ved å avlytte samtaler eller annen kommunikasjon.  
       Tillatelsen kan gis uten hensyn til hvem som eier eller tilbyr det nett eller den tjeneste som 
brukes ved samtalen eller kommunikasjonen. Politiet kan pålegge eier eller tilbyder av nett eller 
tjeneste å yte den bistand som er nødvendig ved gjennomføringen av avlyttingen.  
 

Fyrrnefnt ákvæði heimilar að símhlerun fari fram eða hlerun á annars konar 

samskiptum til og frá tilteknum síma, tölvum eða annars konar rafrænum 

samskiptabúnaði sem sá grunaði býr yfir eða gæti notað. 

Dómsúrskurð þarf til að heimilt sé að beita (sím)hlerun og má hún ekki standa yfir 

lengur en nauðsyn krefur, en hámarkslengd hlerunar er fjórar vikur í senn, sbr. 

216. gr. f réttarfarslaga. Samkvæmt fyrrnefndu ákvæði er til staðar heimild til að 

hlerun standi yfir í átta vikur, en þá með ákveðnum skilyrðum. Skilyrði þessi eru 

að meint brot varði við 8. eða 9. kafla réttarfarslaganna, sbr. 216. gr. f. 

§ 216f. Tillatelse til kommunikasjonskontroll gis for et bestemt tidsrom, som ikke må være lenger 
enn strengt nødvendig. Tillatelsen må ikke gis for mer enn 4 uker om gangen. Gjelder mistanken 
overtredelse av straffeloven kapittel 8 eller 9, kan tillatelsen likevel gis for inntil 8 uker om gangen 
dersom etterforskningens art eller andre særlige omstendigheter tilsier at fornyet prøving etter 4 
uker vil være uten betydning.  
       Kommunikasjonskontrollen skal stanses før utløpet av fristen som er satt i rettens kjennelse, 
dersom vilkårene for kontroll ikke lenger antas å være til stede, eller dersom kontroll ikke lenger 
anses hensiktsmessig.  
Tilføyd ved lov 5 juni 1992 nr. 52, endret ved lov 3 des 1999 nr. 82 (i kraft 15 okt 2000 iflg. res 22 
sep 2000 nr. 958).  
 

Nefnd norska dómsmálaráðherrans gerði tillögur þess efnis að heimild til hlerunar 

yrði látin ná til fleiri brota en aðeins fíkniefnabrota og að hún yrði takmörkuð með 

hliðsjón af refsiramma viðkomandi brots.116 Samkvæmt gildandi réttarfarslögum 

                                                 
116 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 6.2.2.1. 
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nær heimild til símhlerunar ekki aðeins yfir fíkniefnabrot. Ljóst er því að tillögum 

nefndarinnar var mætt. 

Norsk lög gera greinarmun á símhlerun og annars konar hlerun en með því 

síðarnefnda er meðal annars átt við herbergishlerun.117 Ákvæði 216. b heimilar 

annars konar hlerun en símhlerun og var það lögfest með lögum nr. 87 frá 17. 

júní 2005.118 

§ 216b. Retten kan ved kjennelse gi politiet tillatelse til å foreta annen kontroll av 
kommunikasjonsanlegg når noen med skjellig grunn mistenkes for en handling eller forsøk på en 
handling  
a) som etter loven kan medføre straff av fengsel i 5 år eller mer, eller  

b) som rammes av straffeloven §§ 90, 91, 91 a, 94 jf. 90, 145 annet ledd, 162, 162 c, 201 a, 204 
a, 317, jf. §§ 162 eller 390 a.  

Reglene i § 216 a første ledd annet punktum og annet ledd gjelder tilsvarende.  
       Kontrollen kan gå ut på  
a) å innstille eller avbryte overføring av samtaler eller annen kommunikasjon til eller fra 

bestemte telefoner, datamaskiner eller andre kommunikasjonsanlegg som den mistenkte 
besitter eller kan antas å ville bruke,  

b) å stenge anlegg som nevnt i bokstav a for kommunikasjon,  

c) å identifisere anlegg som nevnt i bokstav a ved hjelp av teknisk utstyr, eller  

d) at eier eller tilbyder av nett eller tjeneste som benyttes ved kommunikasjonen, skal gi politiet 
opplysninger om hvilke kommunikasjonsanlegg som i et bestemt tidsrom skal settes eller har 
vært satt i forbindelse med anlegg som nevnt i bokstav a, og andre data knyttet til 
kommunikasjon.  

       § 216 a fjerde ledd gjelder tilsvarende.  
 
Heimild til annars konar hlerunar en símhlerunar er sjaldan beitt en hún getur þó 

haft þýðingu þegar skygging fer fram.119 Heimilt er að hlera herbergi sem eru í 

einkanotkun, en einnig er heimilt að framkvæma hlerun á opinberum stöðum. 

Heimild til hlerunar á opinberum stöðum er þó aðeins veitt í sérstökum tilfellum, 

sbr. 2. mgr. 4. liðar 216. gr. m.120 

Til að notast megi við heimild 216. gr. a og b þarf að uppfylla tvenns konar 

skilyrði. Í fyrsta lagi verður tilgangur með notkun rannsóknaraðferðanna að hafa 

verulega þýðingu fyrir rannsókn máls. Í öðru lagi er það skilyrði að án beitingar 

viðkomandi rannsóknaraðferðar væri ómögulegt að ljúka rannsókn, sbr. 1. mgr. 

216. gr. c.  

                                                 
117 Sama heimild, kafli 6.2.2.2. 
118 NOU 2009:15. Skjult informasjon-åpen kontroll, bls. 200. 
119 Sama heimild, bls. 177. 
120 Sama heimild, bls. 201. 
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Nefnd norska dómsmálaráðherrans velti fyrir sér hvort heimila ætti hleranir á 

samskiptum sem ættu sér stað þegar grunur lægi fyrir um að fremja ætti rán, en 

komst að lokum að þeirri niðurstöðu að ekki væri réttlætanlegt að víkka út 

heimildir til sérstakra rannsóknaraðferða við þessar aðstæður.121  

5.1.3 Tálbeitur, skygging, flugumenn og afhending undir eftirliti 
Notkun á tálbeitum (n. provokasjon) er ekki lögfest í norskum lögum en er heimil 

svo framarlega sem aðgerðin leiðir ekki til þess að brot sé framið sem ella hefði 

ekki verið. Ríkissaksóknari Noregs hefur sett reglur um notkun á tálbeitum 

(Rundskriv nr. 2/2000).122 

Ekki er vitað hvenær farið var að beita tálbeitum sem rannsóknarúrræði í Noregi.  

Rétt eins og hér á landi hefur skygging (n. spaning) verið algeng 

rannsóknaraðferð lögreglunnar í áraraðir. Ekki þarf heimild í lögum til að 

framkvæma skyggingu en skilyrði er að henni sé þannig háttað að hún brjóti ekki 

í bága við friðhelgi einkalífs hins grunaða.123 

Notkun á flugumönnum (n. infiltrerer) er talin heimil rannsóknaraðferð í Noregi. 

Samkvæmt skilgreiningu Johs Andenæs er um að ræða flugumenn þegar 

lögreglumenn og aðrir á hennar vegum koma sér inn í samfélag brotamanna til 

að afla upplýsinga sem fengjust ekki með venjulegum rannsóknaraðferðum. 

Flugumaðurinn breytir þá útliti, klæðaburði og framkomu sinni til að geta 

umgengist brotamennina án þess að vekja tortryggni. Ríkissaksóknari Noregs 

hefur sett reglur um athafnir lögreglumanna, sem starfa sem flugumenn, sem 

taka á þeim kringumstæðum þegar lögreglumaður kaupir fíkniefni í hlutverki sínu 

sem flugumaður og hefur þar með vörslu þeirra.124 

Norðmenn eru aðilar að PTN samstarfinu125 um afhendingu undir eftirliti (n. 

kontrollerte leveranser). Aðferð þessi er ekki lögfest, en telst heimil.126 

                                                 
121 Sama heimild, bls. 36. 
122 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 6.2.2.5 og  NOU 1997:15. 
Etterforskingsmetoder for bekjempelse av kriminalitet. Delinnstilling II, bls. 121-122. 
123 NOU 1997:15. Etterforskingsmetoder for bekjempelse av kriminalitet. Delinnstilling II, bls. 115-116. 
124 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 6.2.2.5 og  NOU 1997:15. 
Etterforskingsmetoder for bekjempelse av kriminalitet. Delinnstilling II, bls. 115-117. 
125 Politi-, toll og narkotika samarbeidet. 
126 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 6.2.2.5 og NOU 1997:15. 
Etterforskingsmetoder for bekjempelse av kriminalitet. Delinnstilling II, bls. 123. 
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5.1.4 Notkun eftirfararbúnaðar 
Fjallað er um notkun eftirfararbúnaðar (n. teknisk sporing) í kafla 15 a í 

réttarfarslögum (straffeprosessloven). Samkvæmt 202. gr. b er heimilt að setja 

eftirfararbúnað á bifreið eða aðra hluti þegar rökstuddur grunur er til staðar um 

athæfi sem varðað geta fangelsisrefsingu í fimm ár eða lengur eða þegar um er 

að ræða brot á 90., 91., 91. a, 94. jf. 90 eða 162. gr. c fyrrnefndra laga.127  

§ 202b. Når noen med skjellig grunn mistenkes for en handling eller forsøk på handling som etter 
loven kan medføre straff av fengsel i 5 år eller mer, eller som rammes av straffeloven §§ 90, 91, 
91 a, 94 jf. 90, eller av § 162 c, kan påtalemyndigheten beslutte at teknisk peileutstyr plasseres 
på kjøretøy, gods eller andre gjenstander for å klarlegge hvor den mistenkte eller gjenstandene 
befinner seg (teknisk sporing). Forhøyelse av maksimumsstraffen ved gjentakelse eller 
sammenstøt av forbrytelser kommer ikke i betraktning. § 196 gjelder tilsvarende.  
       Når politiet treffer avgjørelse etter bestemmelsen her, gjelder § 216 d annet ledd tilsvarende.  
 

Samkvæmt 202. gr. c er notkun eftirfararbúnaðar (n. teknisk peileutstyr) einnig 

heimil þegar grunur leikur á um brot sem varðað getur fangelsisrefsingu í tíu ár 

eða lengur, eða þegar um brot á 90., 91., 91. a, 94. jf. 90, 104. gr. a 2. mgr. fyrsta 

liðar, eða 104. gr. a annars liðar jf. 2. mgr. fyrsta liðar gæti verið að ræða, eða 

þegar grunur leikur á um brot sem varðað getur við lög um eftirlit með útflutningi 

á stefnumarkandi vörum, þjónustu og tækni (n. LOV-1987-12-18-93, Lov om 

kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi).  

§ 202c. Når noen med skjellig grunn mistenkes for en handling eller forsøk på handling som etter 
loven kan medføre straff av fengsel i 10 år eller mer, eller som rammes av straffeloven §§ 90, 91, 
91 a, 94 jf. 90, 104 a første ledd annet punktum, eller 104 a annet ledd jf. første ledd annet 
punktum, eller som rammes av lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og 
teknologi m.v. § 5, kan retten ved kjennelse gi politiet tillatelse til å  
a) plassere teknisk peileutstyr i klær eller gjenstander som den mistenkte bærer på seg,  

b) plassere teknisk peileutstyr i veske eller annen håndbagasje som den mistenkte bærer med 
seg, eller  

c) foreta innbrudd for å plassere teknisk peileutstyr som nevnt i bestemmelsen her eller i § 202 
b.  

§ 202 b første ledd annet og tredje punktum gjelder tilsvarende.  
       Tillatelse etter første ledd kan bare gis dersom det må antas at teknisk sporing vil være av 
vesentlig betydning for å oppklare saken, og at oppklaring ellers i vesentlig grad vil bli 
vanskeliggjort. Tillatelse etter første ledd bokstav c kan dessuten bare gis dersom det er strengt 
nødvendig å foreta innbrudd for å plassere peileutstyret.  
       Når politiet ber om rettens tillatelse til teknisk sporing, gjelder § 216 d annet ledd tilsvarende. 
Dersom det ved opphold er stor fare for at etterforskningen vil lide, kan ordre fra 
påtalemyndigheten tre istedenfor kjennelse av retten, men ikke ut over 24 timer. § 197 tredje ledd 
og § 216 d gjelder tilsvarende.  

                                                 
127 NOU 2009:15. Skjult informasjon-åpen kontroll, bls. 25 og 206. 
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       Rettens tillatelse skal gis for et bestemt tidsrom, som ikke må være lenger enn strengt 
nødvendig. Tillatelsen må ikke gis for mer enn 4 uker om gangen. § 216 f annet ledd gjelder 
tilsvarende.  
       Rettens avgjørelse treffes uten at den mistenkte eller den som avgjørelsen ellers rammer, gis 
adgang til å uttale seg, og kjennelsen blir ikke meddelt dem. Når bruken av peileutstyr er 
avsluttet, skal den mistenkte underrettes om kjennelsen og om resultatet av peilingen.  
       Dersom det er strengt nødvendig for etterforskningen i saken at underretning ikke gis, kan 
påtalemyndigheten i saker om overtredelse av straffeloven kapittel 8 eller 9 beslutte at 
underretning skal utsettes eller unnlates helt. I andre saker kan retten på de samme vilkår ved 
kjennelse beslutte at underretning kan utsettes for inntil 8 uker om gangen. Med mindre det er 
bestemt at underretning helt skal unnlates, skal underretning senest gis når tiltale tas ut. § 216 f 
annet ledd gjelder tilsvarende.  
 

Fyrrnefnt ákvæði heimilar ekki að eftirfararbúnaður sé staðsettur á líkama hins 

grunaða, það þótti brjóta um of í bága við friðhelgi einkalífs viðkomandi. Heimilt 

er að setja eftirfararbúnað á fatnað eða annað sem hinn grunaði ber á sér, svo 

sem handtösku, skartgripi og svo framvegis.128  

Norsk lögregluyfirvöld hafa notast við eftirfararbúnað síðan árið 1984.129 

Fyrst um sinn var eftirfararbúnaður mest notaður við skyggingu og þá aðallega 

vegna þess aukna öryggis sem það veitti lögreglumönnum.130 

Þrátt fyrir að notkun á eftirfararbúnaði teljist að einhverju leyti ákveðið inngrip í 

friðhelgi einkalífs þess sem sætir rannsókn þá var það mat norskra yfirvalda að 

inngripið væri ekki meira við beitingu annarra rannsóknaraðferða sem lögreglan 

styðst við. Þótti staðsetning á eftirfararbúnaðinum skipta mestu máli við það 

mat.131 

5.1.5 Myndatökur 
Samkvæmt 202. gr. a í réttarfarslögunum er lögreglu heimilt að nota 

myndatökubúnað (n. fjernsynsövervåking) í rannsóknarskyni á almannafæri, 

þegar um rökstuddan grun er að ræða um athæfi sem varðað getur þyngri 

refsingu en sex mánaða fangelsi.132  

§ 202a. Når det foreligger skjellig grunn til mistanke om en eller flere straffbare handlinger som 
etter loven kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder, kan politiet iverksette skjult 
fjernsynsovervåking på offentlig sted som nevnt i personopplysningsloven § 40 når slik 
overvåking vil være av vesentlig betydning for etterforskningen. § 196 gjelder tilsvarende.  

                                                 
128 Sama heimild, bls. 206. 
129 NOU 1997:15. Etterforskingsmetoder for bekjempelse av kriminalitet. Delinnstilling II, bls. 115. 
130 NOU 2009:15. Skjult informasjon-åpen kontroll, bls. 207. 
131 Sama heimild, bls. 207. 
132 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 6.2.2.3. 
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       Beslutning om fjernsynsovervåkning etter første ledd treffes av retten. Tillatelsen gis for et 
bestemt tidsrom som ikke må være lengre enn strengt nødvendig og høyst 4 uker.  
       Beslutningen treffes uten at den mistenkte eller den som beslutningen ellers rammer, gis 
adgang til å uttale seg, og beslutningen blir ikke meddelt dem.  
 

Samkvæmt fyrrnefndu ákvæði þarf heimild dómara til að mega nota 

myndatökubúnað til eftirlits, sem lið í rannsókn sakamáls. Aðgerðin má ekki 

standa lengur yfir en nauðsyn krefur og er hámarkslengd hennar fjórar vikur. 

Samkvæmt fyrrnefndu ákvæði er ekki heimilt að nota myndatökubúnað til eftirlits 

inni á heimili grunaðs aðila. Var það mat norskra yfirvalda að slíkt bryti í bága við 

friðhelgi einkalífs og gæti í engum tilvikum talist réttlætanlegt.133 

5.2 Danmörk 

5.2.1 Almennt um lagaumhverfi sérstakra rannsóknaraðferða 
Sumar tegundir sérstakra rannsóknaraðferða hafa verið lögfestar þar í landi og 

má þar sérstaklega nefna notkun tálbeitu, en Danir eru eina Norðurlandaþjóðin 

sem hefur lögfest hana. Ríkissaksóknari hefur sett reglur um sumar 

rannsóknaraðferðirnar eins og tíðkast hefur í öðrum löndum, meðal annars hér á 

landi.  

5.2.2 Símhleranir og annars konar hleranir 
Samkvæmt 780. gr.  dönsku réttarfarslaganna (LBK nr 1237 af 26/10/2010) er 

lögreglu heimilt að hlera símtöl eða annars konar fjarskipti. 

§ 780. Politiet kan efter reglerne i dette kapitel foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden 
ved at 
1) aflytte telefonsamtaler eller anden tilsvarende telekommunikation (telefonaflytning), 
2) aflytte andre samtaler eller udtalelser ved hjælp af et apparat (anden aflytning), 
3) indhente oplysning om, hvilke telefoner eller andre tilsvarende kommunikationsapparater der 
sættes i forbindelse med en bestemt telefon eller andet kommunikationsapparat, selv om 
indehaveren af dette ikke har meddelt tilladelse hertil (teleoplysning), 
4) indhente oplysning om, hvilke telefoner eller andre tilsvarende kommunikationsapparater inden 
for et nærmere angivet område der sættes i forbindelse med andre telefoner eller 
kommunikationsapparater (udvidet teleoplysning), 
5) tilbageholde, åbne og gøre sig bekendt med indholdet af breve, telegrammer og andre 
forsendelser (brevåbning) og 
6) standse den videre befordring af forsendelser som nævnt i nr. 5 (brevstandsning). 
Stk. 2. Politiet kan foretage optagelser eller tage kopier af de samtaler, udtalelser, forsendelser 
m.v., som er nævnt i stk. 1, i samme omfang som politiet er berettiget til at gøre sig bekendt med 
indholdet heraf. 
 

                                                 
133 NOU 2009:15. Skjult informasjon-åpen kontroll, bls. 224. 
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Samkvæmt 781. gr. fyrrnefndra laga er aðeins heimilt að beita þeim 

rannsóknaraðferðum er ákvæði 780. gr. tekur til þegar rökstuddur grunur leikur á 

að vænta megi einhvers konar samskipta til eða frá hinum grunaða sem ætla má 

að varði miklu um rannsókn máls.  

Ákvörðun um símhlerun er tekin af dómstólum að kröfu ákæruvalds en þoli 

aðgerðin enga bið er lögreglu heimilt að taka ákvörðun um símhlerun. Málið þarf 

þá að leggja fyrir dómstóla eins fljótt og auðið er og í síðasta lagi innan 

sólarhrings.134 

Skipa verður hinum grunaða lögmann en honum er óheimilt að setja sig í 

samband við hinn grunaða án samþykkis lögreglu.135 

Rannsóknaraðferðin er einungis heimiluð þegar ljóst er að rannsókn á meintu 

broti grunaðs aðila mun ekki ná tilætluðum árangri nema með beitingu 

rannsóknaraðferðarinnar. Ætlað brot þarf einnig að varða fangelsisrefsingu í sex 

ár eða lengur. 

Í Danmörku hefur herbergishlerun verið heimil síðan árið 1985 og er heimild fyrir 

aðferðinni lögfest í 780. gr.  fyrstu mgr. nr. 2.136 

5.2.3 Tálbeitur 
Árið 1986 var notkun á tálbeitum lögfest í Danmörku með lögum nr. 319 frá 4. 

júní sama ár. Var lagabreyting þessi felld inn í réttarfarslögin (d. retsplejeloven). 

Síðan hafa verið gerðar nokkrar breytingar á ákvæðum þeim er snúa að notkun á 

tálbeitu.137 Ástæðu lagasetningar um tálbeitur var helst að finna í auknum vanda 

lögregluyfirvalda við að stemma stigu við sívaxandi fíkniefnavanda. Var talið 

nauðsynlegt að efla heimildir lögregu til að notast við í þeirri baráttu og þá 

sérstaklega þær heimildir sem teljast til sérstakra eða óhefðbundinna 

rannsóknaraðferða.138 

Eins og áður sagði er Danmörk eina Norðurlandið sem hefur lögfest reglur um 

notkun á tálbeitum.  

                                                 
134 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 6.2.3.1. 
135 Sama heimild, kafli 6.2.3.1. 
136 NOU 2009:15. Skjult informasjon-åpen kontroll, bls. 203. 
137 Jochimsen, Jørgen. Anonyme vidner og hemmelige agenter. Kaupmannahöfn 2003, bls. 14-15. 
138 Betænkning 1984 nr. 1020. Politiets indgreb i meddelseshemmeligheden og anvendelse af agenter. 
Justitsministeriets strafferetsplejeudvalg, Kaupmannahöfn,  kafli 3.1.  
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Í 754. gr. a til 754. gr. d réttarfarslaganna er fjallað um virkar tálbeitur (d. 

agenter). Skilyrði fyrir notkun á rannsóknaraðferðarinnar er að brotið varði við sex 

ára eða lengri fangelsisrefsingu. Áður fyrr var aðeins heimilt að nota 

lögreglumann sem tálbeitu og hafði það þau áhrif að heimildin var lítið notuð.139 

Árið 2003 var þessu breytt og samkvæmt gildandi lögum er því heimilt að nota 

óbreytta borgara sem tálbeitur, en það er þó háð ýmsum skilyrðum.140 Mat 

danskra lögregluyfirvalda var að það að ekki væri heimilt að nota almenna 

borgara sem tálbeitur hindraði störf lögreglunnar í að upplýsa alvarleg afbrot. 

Nauðsynlegt var því talið að hafa þann möguleika á að nota almenna borgara í 

það hlutverk.141 Hefðbundið dæmi þar sem almennur borgari er notaður sem 

tálbeita er þegar hann, í samráði við lögreglu, stuðlar að kaupum á fíkniefnum og 

er milliliður í kaupunum.142 

Eitt af skilyrðunum fyrir notkun á tálbeitu er að verið sé að fara að fremja hið 

meinta brot. Rannsóknaraðferðin þarf einnig að skipta sköpum fyrir rannsókn 

málsins.143 

§ 754 a. Politiet må ikke som led i efterforskningen af en lovovertrædelse foranledige, at der 
tilbydes bistand til eller træffes foranstaltninger med henblik på at tilskynde nogen til at udføre 
eller fortsætte lovovertrædelsen, medmindre: 
1) der foreligger en begrundet mistanke om, at lovovertrædelsen er ved at blive begået eller 
forsøgt, 
2) efterforskningsskridtet må antages at være af afgørende betydning for efterforskningen og 
3) efterforskningen angår en lovovertrædelse, som efter loven kan straffes med fængsel i 6 år 
eller derover. 
Stk. 2. Foranstaltninger, der træffes med henblik på at tilskynde nogen til at udføre eller fortsætte 
en lovovertrædelse, omfattes ikke af stk. 1, hvis politiet ikke herved påvirker væsentlige 
omstændigheder ved lovovertrædelsen. 
 
§ 754 b. De foranstaltninger, som er nævnt i § 754 a, må ikke bevirke en forøgelse af 
lovovertrædelsens omfang eller grovhed. 
Stk. 2. Foranstaltningerne må alene udføres af polititjenestemænd. Civile personer kan dog efter 
aftale med politiet yde bistand til at udføre eller fortsætte den lovovertrædelse, der efterforskes, 
når den bistand, der ydes, er yderst beskeden i forhold til lovovertrædelsen. 
 

                                                 
139 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 6.2.3.3. 
140 Norges offentlige utedninger, NOU 2004:6. Mellom effektivitet og personvern-politimetoder i 
forebyggende øyemed. Justis- og politidepartementet. Osló 2004, bls. 140. Aðgengileg á 
http://www.regjeringen.no/Rpub/NOU/20042004/006/PDFS/NOU200420040006000DDDPDFS.pdf. 
141 Jochimsen, Jørgen. Anonyme vidner og hemmelige agenter. Kaupmannahöfn 2003, bls. 116-117. 
142 Sama heimild, bls. 121. 
143 Politiets efterretningstjenste. Kilder, meddelere og agenter, e.d. Aðgengileg á 
http://www.pet.dk/Metoder/Kilder%20Agenter.aspx. 
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Samkvæmt ákvæðum þeim sem snúa að notkun á tálbeitu er lögreglu óheimilt að 

stuðla að því að aðili fremji brot sem hann ella hefði ekki framið.144  

Úrskurð dómara þarf til að notast megi við tálbeitu, sbr. 754. gr. c 

réttarfarslaganna. 

§ 754 c. Foranstaltninger efter § 754 a sker efter rettens kendelse. Spørgsmålet herom 
forelægges for retten på det sted, hvor tiltale er eller kan forventes rejst, eller i øvrigt hvor politiets 
beslutning om at søge foranstaltningerne gennemført er truffet. 
Stk. 2. I rettens kendelse anføres de konkrete omstændigheder i sagen, hvorpå det støttes, at 
betingelserne for foranstaltningernes gennemførelse er opfyldt. Kendelsen kan til enhver tid 
omgøres. 
Stk. 3. Såfremt foranstaltningernes øjemed ville forspildes, dersom retskendelse skulle afventes, 
kan politiet træffe beslutning om at gennemføre foranstaltningerne. I så fald skal politiet snarest 
muligt og senest inden 24 timer fra foranstaltningernes iværksættelse forelægge sagen for retten. 
Retten afgør ved kendelse, om foranstaltningerne kan godkendes, samt om de kan opretholdes. 
Burde foranstaltningerne efter rettens opfattelse ikke være foretaget, skal retten give meddelelse 
herom til Justitsministeriet 
 

Dönsk lögregluyfirvöld hafa notast við tálbeitur í rannsóknum sínum, þá helst í 

rannsóknum á fíkniefnamálum, síðan árið 1975.145 

5.2.4 Afhending undir eftirliti, myndatökur, eftirfylgni, notkun 
eftirfararbúnaðar og flugumenn 

Eins og í flestum ríkjum er afhending undir eftirliti (d. kontrollerede leverancer) 

viðurkennt rannsóknarúrræði lögreglunnar í rannsókn á meintum fíkniefnabrotum. 

Ríkissaksóknari hefur sett nánari reglur um framkvæmd hennar.146 

Í 791. gr. a í réttarfarslögunum (retsplejeloven) er að finna heimild til svokallaðrar 

athugunar eða eftirfylgni (d. observation).  

§ 791 a. Politiet kan foretage fotografering eller iagttagelse ved hjælp af kikkert eller andet 
apparat af personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted (observation), såfremt 
1) indgrebet må antages at være af væsentlig betydning for efterforskningen, og 
2) efterforskningen vedrører en lovovertrædelse, der efter loven kan medføre fængselsstraf. 
Stk. 2. Observation som nævnt i stk. 1 ved hjælp af fjernbetjent eller automatisk virkende tv-
kamera, fotografiapparat eller lignende apparat må dog kun foretages, såfremt efterforskningen 
vedrører en lovovertrædelse, der efter loven kan medføre fængsel i 1 år og 6 måneder eller 
derover. 
Stk. 3. Observation af personer, der befinder sig i en bolig eller andre husrum, ved hjælp af 
fjernbetjent eller automatisk virkende tv-kamera, fotografiapparat eller lignende apparat eller ved 
hjælp af apparat, der anvendes i boligen eller husrummet, må dog kun foretages, såfremt 
1) der er bestemte grunde til at antage, at bevis i sagen kan opnås ved indgrebet, 
2) indgrebet må antages at være af afgørende betydning for efterforskningen, 

                                                 
144 Sama heimild 
145 Betænkning 1984 nr. 1020. Politiets indgreb i meddelseshemmeligheden og anvendelse af agenter, kafli 
3.3.  
146 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 6.2.3.5. 
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3) efterforskningen angår en lovovertrædelse, der efter loven kan straffes med fængsel i 6 år eller 
derover, en forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitler 12 eller 13 eller en overtrædelse af 
straffelovens §§ 124, stk. 2, 125, 127, stk. 1, 193, stk. 1, 266 eller 281 eller en overtrædelse af 
udlændingelovens § 59, stk. 7, nr. 1-5, og 
4) efterforskningen vedrører en lovovertrædelse, som har medført eller som kan medføre fare for 
menneskers liv eller velfærd eller for betydelige samfundsværdier. 
Stk. 4. Observation af et ikke frit tilgængeligt sted som nævnt i stk. 1-3, som den, der angiver at 
være forurettet ved lovovertrædelsen, har rådighed over, er ikke omfattet af reglerne i denne 
bestemmelse, såfremt den pågældende meddeler skriftligt samtykke til observationen. 
Stk. 5. Politiet kan fra udbydere af telenet eller teletjenester indhente oplysninger vedrørende 
lokaliseringen af en mobiltelefon, der antages at benyttes af en mistænkt (teleobservation), hvis 
indgrebet må antages at være af væsentlig betydning for efterforskningen, og efterforskningen 
vedrører en lovovertrædelse, der kan medføre fængsel i 1 år og 6 måneder eller derover. 
Stk. 6. Det påhviler udbydere af telenet eller teletjenester at bistå politiet ved gennemførelse af 
teleobservation, herunder ved at give de i stk. 5 nævnte oplysninger. 
Stk. 7. Observation må ikke foretages, såfremt det efter indgrebets formål, sagens betydning og 
den krænkelse og ulempe, som indgrebet må antages at forvolde den eller de personer, som det 
rammer, ville være et uforholdsmæssigt indgreb. 
Stk. 8. Reglerne i § 782, stk. 2, §§ 783-785, § 788, stk. 1, § 788, stk. 2, nr. 2, og § 788, stk. 3 og 
4, § 789 samt § 791 finder tilsvarende anvendelse på de i stk. 2 og 3 omhandlede tilfælde. 
Reglerne i §§ 783-785, § 788, stk. 1, § 788, stk. 2, nr. 1, § 788, stk. 3 og 4, samt § 791 finder 
tilsvarende anvendelse på de i stk. 5 omhandlede tilfælde. 
 

Ákvæðið heimilar eftirfylgni með einstaklingum á stöðum sem ekki er frjálst 

aðgengi að (d. ikke frit tilgængeligt sted). Heimildin er ekki bundin við ákveðinn 

búnað og er því leyfilegt að notast við hvers kyns tækjabúnað sem gagnast við 

eftirfylgnina.147  

Ákveðin skilyrði eru þó sett fyrir eftirfylgni þar sem notast er við fjarstýrðan búnað 

eða annars konar sjálfvirkan (d. automatisk) búnað. Slíkur búnaður er aðeins 

heimill í rannsóknum á meintum brotum sem varða fangelsisrefsingu að lágmarki 

í eitt og hálft ár.148 

Notkun á flugumönnum er með sambærilegum hætti og í öðrum löndum. Oftast 

er notast við lögreglumenn en heimilt er að notast við almenna borgara.149 

Þegar fylgst er með einstaklingum, sem staðsettir eru inni í húsnæði, með hjálp 

fjarstýrðs eða sjálfvirks búnaðar verður meint brot að varða fangelsisrefsingu að 

lágmarki í sex ár eða vera brot á 12. eða 13. kafla danskra hegningarlaga (LOV-

1902-05-22-10, straffeloven) og eru einnig frekari skilyrði sett fyrir slíkri heimild. 

                                                 
147 NOU 2009:15. Skjult informasjon-åpen kontroll, bls. 223. 
148 Sama heimild, bls. 223. 
149 Jochimsen, Jørgen. Anonyme vidner og hemmelige agenter, bls. 104. 
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Samkvæmt 786. gr. a réttarfarslaga er heimilt að nota eftirfararbúnað þegar 

notkun hans getur haft þýðingu fyrir rannsókn máls. Notkun búnaðarins skal vara 

eins skamman tíma og mögulegt er og er hámarkslengdin 90 dagar. 

§ 786 a. Som led i en efterforskning, hvor elektronisk bevismateriale kan være af betydning, kan 
politiet meddele udbydere af telenet eller teletjenester pålæg om at foretage hastesikring af 
elektroniske data, herunder trafikdata. 
Stk. 2. Et pålæg om hastesikring i medfør af stk. 1 kan alene omfatte elektroniske data, som 
opbevares på det tidspunkt, hvor pålægget meddeles. I pålægget anføres, hvilke data der skal 
sikres, og i hvilket tidsrum de skal sikres (sikringsperioden). Pålægget skal afgrænses til alene at 
omfatte de data, der skønnes nødvendige for efterforskningen, og sikringsperioden skal være så 
kort som mulig og kan ikke overstige 90 dage. Et pålæg kan ikke forlænges. 
Stk. 3. Det påhviler udbydere af telenet eller teletjenester som led i sikring efter stk. 1 uden 
ugrundet ophold at videregive trafikdata om andre telenet- eller teletjenesteudbydere, hvis net 
eller tjenester har været anvendt i forbindelse med den elektroniske kommunikation, som kan 
være af betydning for efterforskningen. 
Stk. 4. Overtrædelse af stk. 1 og 3 straffes med bøde. 
 

Ekkert ákvæði hefur verið lögfest um notkun flugumanna (d. infiltrerer). Notkun 

þeirra er sambærileg öðrum þjóðum. Þegar notast er við flugumenn í 

rannsóknum er stuðst við 754. gr. a flg. réttarfarslaganna.150  

5.3 Svíþjóð 

5.3.1 Almennt um lagaumhverfi sérstakra rannsóknaraðferða 
Beiting sumra þeirra rannsóknaraðferða sem falla undir hugtakið sérstakar 

rannsóknaraðferðir er lögfest í Svíþjóð. Má þar meðal annars nefna símhleranir 

og  myndatökur en um aðrar rannsóknaraðferðir, eins og tálbeitur og notkun á 

eftirfararbúnaði, hefur ekkert ákvæði verið lögfest.  

5.3.2 Símhleranir og annars konar hleranir 
Í kafla 27 í réttarfarslögunum (Rättegångsbalk 1942:740) er fjallað um 

símhleranir og annars konar hleranir. Samkvæmt 18. gr. er símhlerun (s. hemlig 

teleavlyssning) heimil þegar grunur leikur á broti sem varðað getur að lágmarki 

tveggja ára fangelsisrefsingu. 

18 § Hemlig teleavlyssning innebär att telemeddelanden, som befordras eller har befordrats till 
eller från ett telefonnummer, en kod eller annan teleadress, i hemlighet avlyssnas eller tas upp 
genom ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av innehållet i meddelandet. 
   Hemlig teleavlyssning får användas vid förundersökning angående  
1. brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, 
2. försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, om sådan gärning är belagd med straff 

                                                 
150 NOU 2004:6. Mellom effektivitet og personvern-politimetoder i forebyggende øyemed,  bls. 140. 
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eller 
3. annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brottets straffvärde 
överstiger fängelse i två år. Lag (2003:1146). 
 

Til að beita megi símhlerun (s. hemlig teleövervakning), sbr. 19. gr. fyrrnefndra 

laga, þarf lágmarksrefsing við meintu broti að varða sex mánaða 

fangelsisrefsingu. 

19 § Hemlig teleövervakning innebär att uppgifter i hemlighet hämtas in om telemeddelanden 
som befordras eller har befordrats till eller från en viss teleadress eller att sådana meddelanden 
hindras från att nå fram. 
   Hemlig teleövervakning får användas vid förundersökning angående  
1. brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader, 
2. brott enligt 4 kap. 9 c § brottsbalken, brott enligt 16 kap. 10 a § brottsbalken som inte är att 
anse som ringa, brott enligt 1 § narkotikastrafflagen (1968:64), brott enligt 6 § första stycket lagen 
(2000:1225) om straff för smuggling, eller 
3. försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses i 1 eller 2, om sådan gärning är belagd 
med straff. Lag (2003:1146). 
 
Samkvæmt 26. gr. skal hinum grunaða sem hlerun er beitt á, skipaður lögmaður 

sem gætir réttinda hans.  

26 § Offentliga ombud ska bevaka enskildas integritetsintressen i ärenden hos domstol om 
hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervakning. 
   Ett offentligt ombud har rätt att ta del av vad som förekommer i ärendet, att yttra sig i ärendet 
och att överklaga rättens beslut. Lag (2008:855). 
 

Á árinu 2008 tóku gildi sérstök lög um herbergishleranir, (s. lov om hemlig 

rumsavlyssning nr. 2007:978). 

Samkvæmt 2. gr. þeirra laga má veita heimild til herbergishlerunar þegar grunur 

leikur á broti sem varðað getur fjögurra ára fangelsisrefsingu. Auk þess er heimilt 

að notast við herbergishlerun þegar einstaklingur er grunaður um brot sem 

varðað getur lengri fangelsisrefsingu en fjögur ár og meint brot kann að vera 

mansal, nauðgun, gróft kynferðislegt ofbeldi, nauðgun barns og gróft 

kynferðislegt ofbeldi gegn barni. 

2 § Hemlig rumsavlyssning får användas vid förundersökning om 
1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i fyra år, 
2. andra brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brottets straffvärde 
överstiger fängelse i fyra år och det är fråga om 
a) människohandel enligt 4 kap. 1 a § brottsbalken, 
b) våldtäkt enligt 6 kap. 1 § första eller andra stycket brottsbalken, 
c) grovt sexuellt tvång enligt 6 kap. 2 § tredje stycket brottsbalken, 
d) våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4 § första eller andra stycket brottsbalken, 
e) grovt sexuellt övergrepp mot barn enligt 6 kap. 6 § andra stycket brottsbalken, 
f) grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap. 8 § tredje stycket brottsbalken, 
g) grovt koppleri enligt 6 kap. 12 § tredje stycket brottsbalken, 
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h) grov utpressning enligt 9 kap. 4 § andra stycket brottsbalken, 
i) grovt barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § femte stycket brottsbalken, 
j) grovt övergrepp i rättssak enligt 17 kap. 10 § andra stycket brottsbalken, 
k) grovt narkotikabrott enligt 3 § narkotikastrafflagen (1968:64), eller 
l) grov narkotikasmuggling enligt 6 § tredje stycket lagen (2000:1225) om straff för smuggling, 
 

Ákvörðun um veitingu heimildar til herbergishlerunar er ætíð í höndum dómara, 

sbr. 7. gr. fyrrnefndra laga. 

5.3.3 Tálbeitur og afhending undir eftirliti 
Reglur um tálbeitur (s. undercover agent) eru ekki lögfestar í Svíþjóð en aðferðin 

er notuð þegar sterkur grunur um brot er til staðar og aðeins má beita henni 

þegar um alvarlegt brot er að ræða.151 Ríkissaksóknari eða yfirmaður lögreglu 

þarf að samþykkja slíka aðgerð. Eitt af skilyrðunum fyrir samþykki er að tálbeitan 

sé sænskur lögreglumaður. Þetta skilyrði hefur þó staðið til að endurskoða.152  

Aðeins má beita aðferðinni þegar engin vægari rannsóknarúrræði duga. Þegar 

notast er við tálbeitu skal rannsóknin vera vel skipulögð og skrásett. Sænska 

réttarkerfið hefur lýst yfir efa sínum um réttmæti þess að nota almenna borgara 

sem tálbeitu og er það aðeins heimilt í einstaka tilfellum.153 

Afhending undir eftirlit er ekki bundin í lög í Svíþjóð. Hún telst þó heimil 

rannsóknaraðferð lögreglu og tollgæslu vegna fíkniefnabrota en ætíð skal leita 

heimild ríkissaksóknara.154 

5.3.4 Myndatökur, skygging, notkun eftirfararbúnaðar og flugumenn 
Til skamms tíma voru í gildi sérstök lög sem heimiluðu lögreglu myndatökur (s. 

hemlig kameraövervakning 1995:1506), en þau voru felld brott í upphafi árs 2009 

og ákvæðin færð inn í 27. kafla réttarfarslaganna (Rättegångsbalk, 1942:740).155 

Samkvæmt 20. gr. a er heimilt að notast við myndatökur án þess að tilkynnt sé 

um notkunina fyrirfram. Meint brot þarf því að varða að lágmarki tveggja ára eða 

lengri fangelsisrefsingu. Bæði er heimilt að vakta staði á almannafæri og staði 

                                                 
151 NOU 2004:6. Mellom effektivitet og personvern-politimetoder i forebyggende øyemed, bls. 148. 
152 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 6.2.4.4. 
153 NOU 2004:6. Mellom effektivitet og personvern-politimetoder i forebyggende øyemed, bls. 148. 
154 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 6.2.4.5. 
155 NOU 2009:15. Skjult informasjon-åpen kontroll, bls. 222. 
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sem teljast vera einkaeign hafi samþykki fengist fyrir því. Ekki er þó heimilt að 

vakta heimili viðkomandi.156 

20 § Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning får ske endast om någon är skäligen 
misstänkt för brottet och åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen. Åtgärden får endast avse 
1. en teleadress som under den tid som tillståndet avser innehas eller har innehafts av den 
misstänkte eller annars kan antas ha använts eller komma att användas av den misstänkte, eller 
2. en teleadress som det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte under den tid som 
tillståndet avser har ringt till eller på annat sätt kontaktat eller kommer att ringa till eller på annat 
sätt kontakta. 
   Avlyssning eller övervakning får inte avse telemeddelanden som endast befordras eller har 
befordrats inom ett telenät som med hänsyn till sin begränsade omfattning och omständigheterna 
i övrigt får anses vara av mindre betydelse från allmän kommunikationssynpunkt. Lag 
(2003:1146). 
Ändrad gm SFS 1995:1230, ikraft 1996-01-01 
20 a § Hemlig kameraövervakning innebär att fjärrstyrda TV- kameror, andra optisk-elektroniska 
instrument eller därmed jämförbara utrustningar används för optisk personövervakning vid 
förundersökning i brottmål, utan att upplysning om övervakningen lämnas. 
   Hemlig kameraövervakning får användas vid förundersökning angående  
1. brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, 
2. försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, om sådan gärning är belagd med straff, 
eller 
3. annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brottets straffvärde 
överstiger fängelse i två år. Lag (2008:855). 
 

Rannsóknaraðferðin, þar sem notast er við myndatökur, má ekki standa yfir 

lengur en nauðsyn krefur, sbr. 21. gr. Hámarkstími sem beita má 

rannsóknaraðferðinni er mánuður frá því aðgerð hófst.157 

Dómari þarf að úrskurða um heimild til myndatöku, sbr. fyrrnefnt ákvæði. 

21 § Frågor om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning 
prövas av rätten på ansökan av åklagaren. 
   I ett beslut att tillåta åtgärder enligt första stycket ska det anges vilken tid tillståndet avser. 
Tiden får inte bestämmas längre än nödvändigt och får, såvitt gäller tid som infaller efter beslutet, 
inte överstiga en månad från dagen för beslutet. 
   I ett tillstånd till hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning ska det anges vilken 
teleadress som tillståndet avser. Det ska vidare särskilt anges om åtgärden får verkställas utanför 
allmänt tillgängliga telenät. 
   I ett tillstånd till hemlig kameraövervakning ska det anges vilken plats tillståndet gäller. Lag 
(2008:855). 
 
Heimilt er að beita skyggingu á almannafæri og er lögreglu heimilt að safna 

upplýsingum um einstaklinga með því að fylgjast með stöðum, einstaklingum og 

farartækjum sem teljast vera á almannafæri. Krafa um lagaheimild fyrir skyggingu 

                                                 
156 Sama heimild, bls. 223. 
157 Sama heimild, bls. 223. 
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er nauðsynleg þegar fylgjast á með einstaklingi sem staddur er annars staðar en 

á almannafæri.158 

Notkun á eftirfararbúnaði hefur ekki verið lögfest í Svíþjóð.159 

Notkun á flugumönnum er ekki lögfest í sænskum rétti. Lögreglan hefur þó 

heimild til að notast við rannsóknaraðferðina. Talið er að svo lengi sem lögregla 

telur sig hafa rök fyrir því að einstaklingur sé grunaður um glæpsamlegt athæfi, 

sé heimild fyrir því að lögreglumaður starfi sem flugumaður til að afla upplýsinga 

um meinta glæpastarfsemi eða brot.160  

5.4 Samantekt um löggjöf nágrannaríkja Íslands 

Löggjöf þeirra ríkja sem teljast til nágrannaríkja Íslands er að miklu leyti keimlík. 

Sum lagaákvæðanna eru nánast óaðgreinanleg og draga dám sinn hvert af öðru. 

Það sem sker sig helst úr í samanburði á löggjöf ríkjanna er að Danir eru eina 

þjóðin sem hefur lögfest reglur um tálbeitur. Aðrar þjóðir hafa ekki gengið svo 

langt og hafa þann háttinn á að ríkissaksóknara eða sambærilegu yfirvaldi er falið 

að setja reglur um beitingu rannsóknaraðferðarinnar. 

Danir og Norðmenn hafa farið þá leið að lögfesta reglur um notkun á 

eftirfararbúnaði en Svíar hafa sambærilegar reglur um notkun búnaðarins og eru 

í gildi hér á landi.  

Heimild fyrir skyggingu er hvergi lögfest og er beitingu úrræðisins skipað á 

sambærilegan hátt í löndunum. Þó eru ákveðin skilyrði fyrir beitingu úrræðisins til 

staðar í sumum nágrannaríkjunum. Stafar þetta eflaust af því að 

rannsóknaraðferðin hefur verið við lýði í áraraðir og er orðin hluti af daglegu starfi 

lögreglunnar. 

Notkun á flugumönnum og afhendingu undir eftirliti er sambærileg í löndunum. 

Ekkert ríkjanna hefur lögfest reglur um þær rannsóknaraðferðir og heimild fyrir 

slíkri beitingu er sambærileg í þeim öllum.  

                                                 
158 NOU 2004:6. Mellom effektivitet og personvern-politimetoder i forebyggende øyemed, bls. 145. 
159 Sama heimild, bls. 145. 
160 Sama heimild, bls. 148. 



46 
 

6 Friðhelgi einkalífs og hagsmunir þess í kjölfar beitingar sérstakra 
rannsóknaraðferða 

Friðhelgi einkalífs er verndað í 8. gr. MSE og er gildissvið ákvæðisins afar 

víðtækt.161  

8. gr. Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu 
1. Sérhver maður á rétt til friðhelgi einkalífs síns, fjölskyldu, heimilis og bréfaskipta. 
2. Opinber stjórnvöld skulu eigi ganga á rétt þennan nema samkvæmt því sem lög mæla fyrir um 
og nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna þjóðaröryggis, almannaheilla eða efnalegrar 
farsældar þjóðarinnar, til þess að firra glundroða eða glæpum, til verndar heilsu manna eða 
siðgæði eða réttindum og frelsi annarra. 
 

Í 71. gr. stjskr. eru sambærileg réttindi vernduð og þau sem talin eru upp í 8. gr. 

MSE. 

Í eftirfarandi kafla verður fjallað um friðhelgi einkalífs og þá skerðingu sem 

sérstakar rannsóknaraðferðir geta falið í sér gegn þeirri vernd sem friðhelgi 

einkalífs nýtur. Almennt verður fjallað um hugtakið friðhelgi einkalífs og tengsl 

sérstakra rannsóknaraðferða við MSE. 

 
71. gr. stjskr. 
Allir skulu njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. 
Ekki má gera líkamsrannsókn eða leit á manni, leit í húsakynnum hans eða munum, nema 
samkvæmt dómsúrskurði eða sérstakri lagaheimild. Það sama á við um rannsókn á skjölum og 
póstsendingum, símtölum og öðrum fjarskiptum, svo og hvers konar sambærilega skerðingu á 
einkalífi manns. 
Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. má með sérstakri lagaheimild takmarka á annan hátt friðhelgi einkalífs, 
heimilis eða fjölskyldu ef brýna nauðsyn ber til vegna réttinda annarra.] 
 

Síðustu áratugi hefur þörfin fyrir að vernda friðhelgi einkalífs vaxið verulega þar 

sem möguleikum á öflun og skráningu persónupplýsinga hefur fjölgað.162 Er það 

helst til komið vegna aukinnar tæknivæðingar.163 

Friðhelgi einkalífs og heimilis skarast gjarnan og er algengt að bæði atriði komi 

saman til skoðunar án sérstakrar aðgreiningar við úrlausn um brot á 8. gr.164 

                                                 
161 Björg Thorarensen. „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og réttur til að stofna til hjúskapar“. 
Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt. Reykjavík 2005, bls. 
286-287. 
162 Sama heimild, bls. 293. 
163 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur. Reykjavík 1999, bls. 536. 
164 Björg Thorarensen. „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og réttur til að stofna til hjúskapar“, bls. 313. 
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Upphaflega var markmið ákvæða stjskr. um friðhelgi heimilis einkum að veita 

vernd gegn gerræðislegum afskiptum stjórnvalda, þá sérstaklega afskiptum 

lögreglu í tengslum við rannsókn á sakamáli.165  

Þau lagaákvæði sem skerða þau réttindi manna sem telja má til 

grundvallarmannréttinda, samanber friðhelgi einkalífs og heimilis, ber að skýra 

borgurunum í hag.166 

Dæmigerða takmörkun á friðhelgi heimilis er um að ræða þegar stjórnvöld gera 

húsleit eða hlera símtöl vegna rannsóknar á ætluðum brotum einstaklinga eða 

lögaðila. Kærur um brot á friðhelgi heimilis fjalla því oft um það hvort stjórnvöld 

hafi gengið of langt í slíkum þvingunar- eða rannsóknaraðgerðum. Í slíkum 

málum ræður úrslitum hvort meðalhófs hafi verið gætt við framkvæmd aðgerða 

og einnig hvort lagaheimildir fyrir þeim hafi verið nægilega skýrar til að 2. mgr. 8. 

gr. MSE teljist uppfyllt.167 

Þær aðgerðir sem teljast geta skert friðhelgi einkalífs geta verið mjög 

tilfinningalegar, sérstaklega í þeim tilvikum þegar sá sem aðgerð beinist að, veit 

ekki af þeim. Sumum rannsóknaraðferðanna er þannig háttað að tilgangslaust 

væri að beita þeim ef sá sem sætir rannsókn vissi af þeim.168 

Við mat á því hvort rannsóknaraðgerðir lögreglu hafi brotið gegn rétti til friðhelgis 

heimilisins skiptir miklu máli hvort þolendum aðgerðanna séu veitt virk úrræði til 

að bregðast við misnotkun. Séu stjórnvöldum veittar of rúmar heimildir til dæmis 

til að meta lengd símhlerunar og leynilegs eftirlits, getur bæði komið til álita hvort 

áskilnaður 2. mgr. 8. gr. MSE um að takmarkanir skuli hvíla á lagaheimild sé 

uppfylltur svo og áskilnaður um nauðsyn aðgerða.169 

Friðhelgi einkalífsins er verndað með grundvallarreglum og má aðeins grípa þar 

inn í þegar brýna nauðsyn krefur. Tilgangur sérstakra rannsóknaraðferða við að 

upplýsa alvarlega glæpi getur talist réttlæta slíkt inngrip í friðhelgi einkalífs.170 

                                                 
165 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur, bls. 536. 
166 Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar. Reykjavík 1996, bls. 172. 
167 Björg Thorarensen. „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og réttur til að stofna til hjúskapar“, bls. 316. 
168 Eiríkur Tómasson, Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar opinberra mála. Reykjavík 2000 bls. 4. 
169 Björg Thorarensen. „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og réttur til að stofna til hjúskapar“, bls. 317. 
170 NOU 2009:15. Skjult informasjon-åpen kontroll, bls. 47. 
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Við allar lögregluaðgerðir og rannsóknir sakamála verður að hafa í huga hvort 

viðkomandi aðferðir séu lögmætar. Sérstaklega þegar um nýjar 

rannsóknaraðferðir er að ræða.171 

Mælt er fyrir um friðhelgi bréfaskipta í niðurlagi 1. mgr. 8. gr. MSE. Í 

meginatriðum felst í henni réttur manns til þess að njóta leyndar um hvers kyns 

samskipti sín við aðra og teljast afskipti af þessum rétti til dæmis vera ef bréf eru 

opnuð og sími hleraður. Til þess að hafa megi afskipti af, eða takmarka 

bréfaskiptum eða öðrum samskiptum verða skilyrði 2. mgr. 8. gr. MSE að vera 

uppfyllt.172 

Við mat á heimildum lögreglu og annarra stjórnvalda til að hafa leynilegt eftirlit 

með samskiptum manna, í þágu rannsóknar opinberra mála, hefur MDE lagt ríka 

áherslu á að sýnt sé fram á nauðsyn slíkra aðgerða. Lagaheimildir fyrir slíkum 

aðgerðum þurfa einnig að vera afdráttarlausar og skýrar. Stjórnvöld mega ekki 

hafa of rúmar heimildir til að ákveða beitingu slíka aðgerða, til dæmis um 

tímalengd þeirra. Þegar fyrir liggur að nægilega sé mælt fyrir um takmarkanir í 

lögum reynir á skilyrði 2. mgr. 8. gr. MSE um það hvort meðalhófs hafi verið gætt 

í aðgerðum lögreglu.173 

Hver einstaklingur hefur þörf fyrir að eiga sitt eigið „umráðasvæði“ þar sem hann 

getur verið í friði fyrir öllu utanaðkomandi áreiti. Þörfin fyrir slíkt svæði er eitt af 

grundvallaratriðunum í verndun friðhelgi einkalífs. Friðhelgi einkalífsins þýðir ekki 

aðeins að hver einstaklingur eigi rétt á að vera í friði fyrir utanaðkomandi áreiti 

heldur hefur hann rétt á að hafa stjórn á þeim upplýsingum sem til eru um hann 

og teljast vera persónulegar.174  

Símhleranir og aðrar sambærilegar aðgerðir lögreglu eru venjulega réttlættar 

með vísan til þess að þær stefni að því að firra glundroða, hindra glæpi eða séu í 

þágu þjóðaröryggis. Þegar verið er að meta hvort meðalhófs hafi verið gætt 

skoðar dómstóllinn hversu alvarleg brotin eru sem verið er að rannsaka, hvert 

umfang rannsóknaraðgerðanna er og hvort sama markmiði hefði mátt ná með 

                                                 
171 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 2.3 og NOU 1997:15. Etterforskingsmetoder for 
bekjempelse av kriminalitet. Delinnstilling II, bls. 8. 
172 Björg Thorarensen. „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og réttur til að stofna til hjúskapar“, bls. 320-321. 
173 Sama heimild, bls. 322-323. 
174 NOU 2009:15. Skjult informasjon-åpen kontroll, bls. 49. 
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vægari aðgerðum. Dómstóllinn hefur einnig litið til þess hvort þeim sem stunda 

alvarleg afbrot hafi mátt vera ljóst að hætta væri á að lögreglan myndi hefja 

rannsókn og leynilegt eftirlit með brotastarfseminni.175 

Mikilvægt dómafordæmi í þessu efni er dómur MDE í máli Khan gegn 

Bretlandi176.   

Við komu til Bretlands frá Pakistan voru kærandi og frændi hans stöðvaðir og 

framkvæmd á þeim leit. Voru þeir frændur grunaðir um að hafa í fórum sínum 

fíkniefni. Engin fíkniefni fundust á kæranda en talsvert magn fannst í fórum 

frænda hans. Kæranda var sleppt að lokinni yfirheyrslu. Nokkru síðar heimsótti 

kærandi vin sinn (B) en sá var grunaður um sölu á fíkniefnum og sætti hann þess 

vegna rannsókn lögreglu. Hlerunarbúnaði hafði verið komið fyrir á heimili B án 

hans vitundar. Á þeim tímapunkti var lögreglu ekki kunnugt um tengsl B og 

kæranda. Þegar kærandi kom á heimili B upplýsti hann um þátttöku sína í 

áformum um smygl á fíkniefnum frá Pakistan ásamt frænda sínum. Kærandi var 

stuttu síðar handtekinn og sakfelldur fyrir þátt sinn í málinu þar sem umrædd 

hljóðritun var eina sönnunargagnið sem notað var gegn honum. 

Þegar breska lögreglan framkvæmdi umrædda hljóðritun voru ekki í gildi lög þar i 

landi sem heimiluðu hljóðritanir með þeim hætti sem um ræddi. Því var talið að 

hljóðritanirnar væru í andstöðu við 8. gr. MSE, þar sem talið var að takmarkanir á 

friðhelgi einkalífs, sem þær fælu í sér, hefðu ekki lagastoð eins og gerð er krafa 

um í 2. mgr. fyrrnefnds ákvæðis. Hafði þetta í för með sér að eina 

sönnunargagnsins í máli Khan gegn Bretlandi var aflað með broti gegn 8. gr. 

MSE.177 

Það sem skipti höfuðmáli í máli Khan gegn Bretlandi var að engin lagaheimild var 

til staðar sem heimilaði umrædda hljóðritun.178 

Það er eðli sérstakra rannsóknaraðferða að þær þurfa að fara fram með leynd. 

Þetta fyrirkomulag eykur inngrip í einkalíf viðkomandi. Sú leynd sem hvílir yfir 

slíkum rannsóknaraðferðum leiðir til þess að sá sem aðgerð beinist að fær ekki 

                                                 
175 Björg Thorarensen. „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og réttur til að stofna til hjúskapar“, bls. 323. 
176 Khan gegn Bretlandi, mál nr. 35394/97 frá 12. maí 2000. 
177 Davíð Þór Björgvinsson, „Þýðing sönnunargagna sem aflað hefur verið með ólögmætum hætti“, bls. 
308. 
178 Sama heimild, bls. 308. 
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vitneskju um þær fyrr en eftir á eða jafnvel aldrei. Því er ljóst að mikilvæg rök 

þurfa að vera til staðar svo aðferðum þessum verði beitt og því er óhjákvæmilegt 

að beiting þeirra lúti ströngum skilyrðum. Skilyrði þessi eru að lágmarki að fyrir 

liggi rökstuddur grunur um afbrot, að um rannsókn á alvarlegu broti sé að ræða, 

aðrar rannsóknaraðferðir dugi ekki, beiting aðferðanna hafi mikla þýðingu fyrir 

rannsókn máls og að þær stuðli ekki að brotum sem ella hefðu ekki verið 

framin.179 

Þegar sérstökum rannsóknaraðferðum er beitt ber að gæta réttaröryggisins og 

réttinda sakborninga og ljóst er að við þær aðstæður sem skapast við rannsókn 

sakamáls, skarast annars vegar hagsmunir þeirra sem grunaðir eru um afbrot og 

hins vegar hagsmunir samfélagsins af því að upplýsa brot.180 Almenningur gerir 

miklar kröfur til lögregluyfirvalda um að þau upplýsi afbrot sem hafa vakið athygli 

í samfélaginu, þá sérstaklega alvarleg brot svo sem manndráp, kynferðislegt 

ofbeldi gegn börnum og svo framvegis. Gæta þarf að friðhelgi einkalífsins, þrátt 

fyrir háværar kröfur samfélagsins um refsingar fyrir ýmis alvarleg brot og þurfa 

lögregluyfirvöld ætíð að gæta réttaröryggis og réttinda sakborninga. 

7 Ástæða lagasetningar hér á landi um sérstakar rannsóknaraðferðir 

Eins og fram kemur í 3. mgr. 71. gr. stjskr. þarf sérstök lagaheimild að vera til 

staðar svo takmarka megi friðhelgi einkalífs, heimilis eða fjölskyldu. Þetta ákvæði 

er nátengt 8. gr. MSE, sem fjallað var um í 6. kafla, en Ísland er aðili að 

Mannréttindasáttmála Evrópu og var samningurinn lögfestur hér á landi, sbr. lög 

um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994. 

Til þess að brjóta ekki í bága, bæði við ákvæði stjskr. og MSE, var nauðsynlegt 

að lögfesta reglur um sérstakar rannsóknaraðferðir.  

Í þessum kafla verður sagt frá aðdraganda að setningu laga um sérstakar 

rannsóknaraðferðir og fjallað um líkur á aukinni beitingu ákvæðisins í náinni 

framtíð. Skipulagðri glæpastarfsemi og beitingu sérstakra rannsóknaraðferða í 

baráttunni við slíka starfsemi, verða gerð skil og fjallað um það gagn sem 

rannsóknaraðferðirnar geta haft. 

                                                 
179 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 3.3. 
180 Sama heimild, kafli 3.4. 
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Á árinu 1997 fóru fram miklar umræður um aðferðir lögregluyfirvalda við að 

upplýsa sakamál og þörfina fyrir reglur um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu. 

Eins og fram hefur komið í kafla 2.1 var það í júlímánuði sama ár sem 

ríkislögreglustjóri skipaði nefnd um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu.181 

Niðurstöður nefndarinnar voru tillögur að fyrirkomulagi sérstakra 

rannsóknaraðferða og þær lagabreytingar sem nefndin taldi nauðsynlegt að yrðu 

gerðar. Ekki var öllum tillögum nefndarinnar mætt við lagasetningu sml.  

Í ræðu þáverandi dómsmálaráðherra, Björns Bjarnasonar, á Alþingi 20. 

nóvember 2007, í umræðum vegna frumvarps til laga um meðferð sakamála, má 

sjá það mat sem lagt var á nauðsyn umræddra breytinga á eldri lögum. 

Það er nauðsynlegt að efla getu lögreglunnar til rannsókna í fíkniefnamálum, 
kynferðisbrotamálum og öðrum slíkum málaflokkum og ég tel að frumvarpið geri 
lögreglunni auðveldara að glíma við þau mál. Ég legg eindregið til að það fari til 
hv. allsherjarnefndar og að hún gefi sér tíma til að skoða það og kalla fyrir sig 
sérfróða menn sem geta upplýst hana um málið. Auk þess þarf að fara yfir 
textann í frumvarpinu til að átta sig á að með því er ekki vegið að mannréttindum 
heldur er markmiðið að tryggja öryggi borgaranna.182 

Í ræðu sinni lagði þáverandi dómsmálaráðherra áherslu á að markmið umrædds 

lagaákvæðis (89. gr. sml.) væri að tryggja öryggi borgaranna og því væri 

nauðsynlegt að efla getu lögreglunnar.  

Þrátt fyrir að nefndarvinna um sérstakar rannsóknaraðferðir hafi farið fram árið 

1997, var það ekki fyrr en árið 2008 sem ákvæði um sérstakar 

rannsóknaraðferðir var lögfest. 

Eins verður að nefna að ef til vill voru áhrif frá hinum Norðurlöndunum ein af 

ástæðunum fyrir lagasetningu um rannsóknaraðferðirnar, en eins og fram hefur 

komið í 5. kafla hafa sum landanna notast við aðferðirnar í áraraðir og 

sambærileg lagaákvæði jafnvel verið við lýði í langan tíma.  

Þótt mikil vinna og fjármunir sé lögð í baráttuna við afbrot virðist brotastarfsemi 

færast í aukana. Sérstaklega hefur skipulögð glæpastarfsemi sem fram fer án 

tillits til landamæra aukist. Það að slík starfsemi færist í aukana hefur leitt til 

frekari alþjóðlegrar samvinnu yfirvalda í þeim tilgangi að uppræta starfsemina. 

Allt er þetta gert í þeim tilgangi að efla rannsóknaraðferðir lögreglunnar og gera 

                                                 
181 Sama heimild, kafli 1.1. 
182 Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/raeda/135/rad20071120T204001.html. 
(Sótt á vefinn 15. október 2010). 
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lögregluna hæfari til þess að takast á við rannsókn brotamála.183 Nánar verður 

gerð grein fyrir aukinni skipulagðri glæpastarfsemi og notkun sérstakra 

rannsóknaraðferða í þeirri baráttu, í köflum 7.2 og 7.2.1. 

7.1 Fylgni milli sérstakra rannsóknaraðferða og aukinna krafna um meira öryggi 
í samfélagi nútímans 

 Rannsóknir benda til þess að Íslendingar hafi auknar áhyggjur af afbrotum en 

þrátt fyrir það hefur mat þeirra á eigin öryggi lítið breyst með árunum. Þrátt fyrir 

vaxandi áhyggjur af auknum afbrotum virðast þær áhyggjur ekki hafa náð til fólks 

persónulega.184 

Mikilvægt er að refsikerfið í heild sinni vinni í sameiningu, til þess meðal annars 

að auka öryggi almennings.185 Til dæmis skiptir samvinna lögreglu við toll- og 

skattayfirvöld máli þar sem hægt er að uppræta ýmiss konar glæpastarfsemi með 

hjálp slíkra yfirvalda.186 

7.2 Eru líkur á að sérstökum rannsóknaraðferðum verði beitt í auknum mæli í 
framtíðinni? 

Tiltölulegar örar þjóðfélagsbreytingar hafa átt sér stað á Íslandi síðustu áratugi og 

eðli þjóðfélagsins hefur breyst mikið á stuttum tíma. Þrátt fyrir þessar miklu 

breytingar er eðli og umfang afbrota hér á landi ennþá í lægri kantinum sé miðað 

við önnur vestræn ríki.187 

Í mati ríkislögreglustjóra á skipulagðri glæpastarfsemi og hryðjuverkum í mars 

2010, kom fram að þær upplýsingar sem embættið hafði um afbrot hér á landi 

bentu til þess að mansal og önnur skipulögð glæpastarfsemi væru að festast í 

sessi hér á landi. Fjallað er um að auknir efnahagsörðugleikar séu líklegri til að 

ýta undir slíka starfsemi þar sem glæpastarfsemi, svo sem mansal, sé ábatasöm. 

                                                 
183 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 3.1. 
184 Helgi Gunnlaugsson. Afbrot og Íslendingar. Reykjavík 2000, bls. 75. 
185 Margrét Sæmundsdóttir, „Áhrifamáttur refsinga“. Tímarit lögfræðinga 2007 (2), bls. 193. 
186 Strategi for en forstærket indsat mod de kriminelle grupper og netværk, det begår alvorligere 
kriminalitet, Rigspolitiet, Kaupmannahöfn 14. júní 2005, bls. 8. Aðgengileg á 
http://www.politi.dk/NR/rdonlyres/F0A98432-1F99-43DD-9CA3-
5B08A6F072A7/0/Den_samlede_handlingsplan.pdf. 
187 Helgi Gunnlaugsson. Afbrot og Íslendingar, bls. 50 og 54-55. 
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Glæpahópar meti það almennt svo að slík starfsemi feli ekki í sér mikla áhættu 

og megi því gera ráð fyrir að skipulögð glæpastarfsemi verði umfangsmeiri.188 

Efnahagsörðugleikar eru einnig nefndir sem hvati til aukins innflutnings og 

framleiðslu fíkniefna en rannsóknir sýna að lakari kjör einstaklinga eigi mikinn 

þátt í fíkniefnavandanum Í mörgum tilvikum þar sem lögregla stöðvaði 

kannabisræktun árið 2009 var grunur fyrir hendi um að staðið hefði til að flytja 

fíkniefnin úr landi.189  

Til þessa hefur mest borið á skipulagðri glæpastarfsemi innan 

höfuðborgarsvæðisins, en tölur lögreglu benda þó til að þess háttar starfsemi 

færist í vöxt á landsbyggðinni.190 

Sú tegund skipulagðrar glæpastarfsemi sem ef til vill hefur fengið mesta athygli 

hér á landi er brotastarfsemi í tengslum við svokallaða vélhjólaklúbba191. Í 

marsmánuði 2010 hafði einn íslenskur vélhjólaklúbbur hlotið viðurkenningu sem 

„stuðningsmannaklúbbur“ Hells Angels192. Í löndum þar sem Hells Angels klúbbar 

hafa náð að skjóta rótum hefur ætíð orðið vart við aukna skipulagða 

glæpastarfsemi. Ríkislögreglustjórar Norðurlandanna hafa mótað stefnu um að 

berjast gegn skipulagðri glæpastarfsemi mótorhjólagengja.193  

Í baráttu lögregluyfirvalda við útbreiðslu skipulagðrar glæpastarfsemi, svo sem 

vélhjólaklúbba, duga hinar hefðbundnu rannsóknaraðferðir sjaldnast. Í slíkri 

baráttu er það helst sem hinar sérstöku rannsóknaraðferðir duga og má sem 

dæmi nefna notkun tálbeitu, hleranir, afhending undir eftirliti og skyggingar.194 

Af umfjöllun um hættumat ríkislögreglustjóra í marsmánuði 2010 er ljóst að 

lögregluyfirvöld meta það svo að glæpum fari fjölgandi hér á landi og þá 

                                                 
188 Mat ríkislögreglustjóra á skipulagðri glæpastarfsemi og hættu á hryðjuverkum, mars 2010, bls. 3-4. 
189 Sama heimild, bls. 4 og Helgi Gunnlaugsson. Afbrot og Íslendingar, bls. 92. 
190 Mat ríkislögreglustjóra á skipulagðri glæpastarfsemi og hættu á hryðjuverkum, mars 2010, bls. 7.   
191 Skilgreining: Að mati Europol felst brotastarfsemi í tengslum við vélhjólaklúbba meðal annars í inn- og 
útflutningi á fíkniefnum, ólöglegri vopnasölu, peningaþvætti og mansali. Heimild: Europol, Annual report 
2005. Aðgengilegt á  http://www.europol.europa.eu/index.asp?page=publar2005#OMCG. 
192 Samkvæmt upplýsingum frá Europol þá stunda meðlimir vélhjólaklúbbsins Hells Angels skipulagða 
glæpastarfsemi. Þá sérstaklega framleiðslu og dreifingu á kannabis efnum og methamfetamíni. Staða þeirra 
á kókaín markaðinum er nánast einráða. Heimild: Europol. Outlaw motorcycle gang activity spreads to 
South-east Europe, 30. júlí 2010. Aðgengileg á 
http://www.europol.europa.eu/index.asp?page=news&news=pr100730.htm. 
193 Mat ríkislögreglustjóra á skipulagðri glæpastarfsemi og hættu á hryðjuverkum, mars 2010, bls. 6.  
194 Strategi for en forstærket indsat mod de kriminelle grupper og netværk, det begår alvorligere 
kriminalitet. Rigspolitiet 2005, bls. 5-7. 
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sérstaklega skipulögð glæpastarfsemi. Einn liður í baráttunni gegn þeirri þróun er 

að efla getu lögreglunnar og auðvelda henni að glíma við slíka þróun, samanber 

ræðu fyrrverandi dómsmálaráðherra á Alþingi 20. nóvember 2007. Einn liður í að 

efla getu lögreglunnar gæti ef til vill verið víðtækari heimildir lögreglu til beitingar 

sérstökra rannsóknaraðferða. 

7.2.1 Kallar aukning skipulagðrar glæpastarfsemi hérlendis á aukna 
beitingu sérstakra rannsóknaraðferða?  

Eins og fram kom í kafla 7.2 er það augljóst mat hérlendra lögregluyfirvalda að 

tíðni glæpa aukist og að ógn stafi af aukningu skipulagðrar glæpastarfsemi. 

Í fyrsta hættumati á hryðjuverkum og skipulagðri glæpastarfsemi sem gefið var út 

af ríkislögreglustjóra í júní 2008, segir að lögreglan á Íslandi standi frammi fyrir 

breyttum veruleika. Aukin aðkoma erlendra ríkisborgara að skipulagðri 

glæpastarfsemi hér á landi ráði þar mestu. Í sumum tilfellum starfi íslenskir og 

erlendir glæpahópar saman og telur embættið að slík samvinna muni eflast og 

verða víðtækari.195 Má því af þessu telja miklar líkur á að alþjóðleg samvinna 

lögregluyfirvalda muni aukast með árunum.  

Fjölgun afbrota hefur fengið mikla umfjöllun í samfélaginu og hefur það eflaust átt 

sinn þátt í því að áhyggjur almennings hafa aukist og að fleiri álíta afbrot vaxandi 

vandamál.196 Þó verður að hafa í huga að meiri umfjöllun þýðir ekki endilega að 

afbrotum fari fjölgandi.197 

Í framsöguræðu Haraldar Johannessen, ríkislögreglustjóra, 22. september 

2009198, segir að „...nú sé svo komið að leita þurfi nýrra úrræða til að stemma 

stigu við þessari birtingarmynd skipulagðrar glæpastarfsemi á Íslandi“. 

Niðurstaða ríkislögreglustjóra í fyrrnefndri framsöguræðu er sú að skipulögð 

glæpastarfsemi sé raunveruleg ógn hér á landi.199  

                                                 
195 Mat ríkislögreglustjóra á hættu á hryðjuverkum og skipulagðri glæpastarfsemi. Ríkislögreglustjóri. 
Reykjavík júní 2008. Aðgengilegt á http://logreglan.is/upload/files/opinbert_hattumat.pdf. 
196 Helgi Gunnlaugsson. Afbrot og Íslendingar, bls. 77. 
197 Margrét Sæmundsdóttir, „Áhrifamáttur refsinga“, bls. 177. 
198 Haraldur Johannessen, „Framsöguræða ríkislöreglustjóra á fundi Orators, félags laganema við Háskóla 
Íslands“, 22. september 2009. Aðgengileg á  http://logreglan.is/upload/files/HJ-erindi-
Net%FAtg%E1fa.pdf. 
199 Sama heimild. 
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Skýring á þessari þróun er að finna í fjölþjóðlegra samfélagi, hnattvæðingu, 

Evrópusamruna og stækkun Schengen-svæðisins200.201  

Örar þjóðfélagsbreytingar hafa átt sér stað hér á landi síðustu áratugi og Ísland 

hefur opnast gagnvart umheiminum og eflt alþjóðleg tengsl sín.202 

Í kjölfar allra þessara þátta telur ríkislögreglustjóri að átt hafi sér stað mikil 

samfélagsbreyting hér á landi sem og annars staðar. Telur hann að breytingar 

þessar feli í sér að athafnasvæði glæpahópa renni saman á sama hátt og 

landamæri ríkja og stækki. Færri hindranir í ferðum fólks innan Evrópu hafa 

einnig skapað nýja möguleika á sviði skipulagðrar glæpastarfsemi.203 

Þrátt fyrir alla þessa þætti sem bent geta til aukinnar glæpastarfsemi hér á landi 

hefur verið sýnt fram á að í fámennum og menningarlega einsleitum þjóðfélögum 

megi búast við lægri glæpatíðni og virðist það eiga við um Ísland. Segja má að 

Íslendingar búi í tiltölulega friðsömu samfélagi sem einkennist af mjög einsleitum 

félags- og menningarlegum bakgrunni. Einsleitur bakgrunnur hefur leitt til færri 

alvarlegra afbrota en í þeim samfélögum sem einkennast af sundurleitari 

bakgrunni.204 

Síðustu ár hafa þó ný verkefni skapast fyrir lögregluna og eru flest þeirra 

vandasamari en áður. Segir ríkislögreglustjóri að harka hafi aukist í skipulagðri 

glæpastarfsemi hér á landi og er mat embættisins að full ástæða sé til að óttast 

að hún muni aukast enn frekar, þá sérstaklega vegna þess að vopnaburður er 

orðinn algengari en áður í íslenskum afbrotaheimi.205 Þær rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á tíðni afbrota hér á landi benda til þess að afbrot séu ekki fátíðari hér 

á landi en annars staðar á Norðurlöndunum.206 

                                                 
200 Ísland hefur verið þátttakandi í Schengen samstarfinu frá 25. mars 2001. Kjarni samstarfsins er að 
tryggja frjálsa för einstaklinga um innri landamæri samstarfsríkjanna og að styrkja baráttuna gegn 
alþjóðlegri afbrotastarfsemi. Heimild: Utanríkisráðuneytið. Almennar upplýsingar um Schengen. 
Aðgengilegt á http://www.utanrikisraduneyti.is/samningar/schengen//nr/9. 
201 Mat ríkislögreglustjóra á hættu á hryðjuverkum og skipulagðri glæpastarfsemi, júní 2008.  
202 Helgi Gunnlaugsson. Afbrot og Íslendingar, bls. 54-55. 
203 Mat ríkislögreglustjóra á hættu á hryðjuverkum og skipulagðri glæpastarfsemi, júní 2008.  
204 Helgi Gunnlaugsson. Afbrot og Íslendingar, bls. 56-57. 
205 Mat ríkislögreglustjóra á hættu á hryðjuverkum og skipulagðri glæpastarfsemi, júní 2008. 
206 Rannveig Þórisdóttir og Helgi Gunnlaugsson, „Eru afbrot á Íslandi fátíðari en í öðrum löndum?“.  Í 
Gunnar Þór Jóhannesson (ritstj.), Rannsóknir í félagsvísindum VIII. Reykjavík: Félagsvísindastofnun 
Háskóla Íslands 2007, bls. 195. 
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Íslensk lögregluyfirvöld hafa vakið athygli á að skipulögð glæpastarfsemi færist í 

aukana hér á landi, þá sérstaklega meðal erlendra glæpahópa. Þörfin fyrir aukna 

alþjóðlega samvinnu sé því mikil á tímum sem þessum og muni hún fara 

vaxandi.207  

Alþjóðleg samskipti skipta miklu máli í baráttu lögregluyfirvalda við skipulagða 

glæpastarfsemi. Ekki síst með upplýsingamiðlun og samvinnu um ýmiss konar 

rannsóknaraðgerðir.208 

Sé tekið mið af aðvörunum lögregluyfirvalda þá er ljóst að meiri líkur en minni eru 

á að glæpum muni fjölga með árunum. Með slíkt í huga hlýtur bæði þörf 

samfélagsins og lögregluyfirvalda á beitingu ákvæðis um sérstakar 

rannsóknaraðferðir að færast í aukana. Í ljósi efnahagsþrenginga sem átt hafa 

sér stað í samfélaginu síðustu misseri þarf að gæta þess að ekki verði slakað á 

eftirliti með afbrotum og skipulagðri glæpastarfsemi, en eins og fram kom hér að 

framan, blómstrar slík starfsemi þegar þrengir að. Tryggja þarf að lögregluyfirvöld 

beiti þeim heimildum sem þau hafa til að sporna við afbrotum og að þær heimildir 

þróist í takt við brotaheiminn. Sérstaklega þegar ljóst er að litlar líkur verða að 

teljast á því að harka í afbrotaheiminum muni minnka, en gögn lögregluyfirvalda 

benda til þess gagnstæða, það er að aukin harka færist í vöxt. 

Lögregluyfirvöld verða því að fylgjast vel með alþjóðlegri þróun á sviði sérstakra 

rannsóknaraðferða og tileinka sér þær nýjungar eins og kostur er. 

8 Við hvaða kringumstæður er sérstökum rannsóknaraðferðum beitt?  

Sérstökum rannsóknaraðferðum verður ekki beitt við rannsókn allra brota sem 

lögregluyfirvöld fást við í sínu starfi. Ákveðin skilyrði þurfa að vera uppfyllt og 

verður þeim gerð skil í eftirfarandi kafla.  

Traust rök þurfa að liggja að baki notkunar sérstakra rannsóknaraðferða og þurfa 

ákveðin skilyrði að vera uppfyllt til að þeim megi beita.209 Af yfirferð lagaheimilda 

um sérstakar rannsóknaraðferðir verður ráðið að þessum aðferðum er því aðeins 

                                                 
207 Mat ríkislögreglustjóra á hættu á hryðjuverkum og skipulagðri glæpastarfsemi,  júní 2008.  
208 Strategi for en forstærket indsat mod de kriminelle grupper og netværk, det begår alvorligere 
kriminalitet, bls. 7. 
209 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 3.3. 
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heimilt að beita þegar um rannsókn á alvarlegum brotum er að ræða.210 Eðlilegt 

jafnvægi þarf að vera á milli þess hve alvarlegt brotið telst og þeirra 

rannsóknaraðferða sem lögreglan beitir til að upplýsa um meint brot. Krafan um 

alvarleika brotsins felst ekki aðeins í þyngd refsingar sem lögð er við broti sem 

verið er að rannsaka, heldur einnig eðli afbrotsins.211 Dæmi um brot sem telja 

verður svo alvarlegt að það réttlæti beitingu sérstakra rannsóknaraðferða er 

rannsókn á meintri kynferðislegri misnotkun gegn barni.212 

Í löndum þar sem reynsla er komin á notkun lagaákvæða um sérstakar 

rannsóknaraðferðir, meðal annars í Noregi, hefur aðferðinni helst verið beitt við 

rannsóknir á alvarlegum ávana- og fíkniefnabrotum.213 Flest þau afbrot sem 

framin eru er hægt að upplýsa með þeim rannsóknaraðferðum sem teljast 

hefðbundnar.214 

Eins og fram hefur komið er dómsmálaráðherra heimilt að tillögu ríkissaksóknara 

að setja reglur um sérstakar rannsóknaraðferðir, sbr. 89. gr. sml. Í reglum 

þessum skal meðal annars koma fram hvaða skilyrði þurfa að vera fyrir hendi til 

þess að sérstökum rannsóknaraðferðum verði beitt, hverjir séu bærir til að taka 

ákvörðun um þær, og hvernig skuli standa að framkvæmd rannsóknarinnar.  

Í eftirfarandi köflum verður fjallað um þau skilyrði sem þurfa að vera til staðar svo 

sérstökum rannsóknaraðferðum megi beita og því velt upp hvort möguleiki sé á 

misnotkun á þessum rannsóknaraðferðum. 

8.1 Hvaða skilyrði þurfa að vera uppfyllt svo beita megi sérstökum 
rannsóknaraðferðum? 

Eins og fram kemur hér að framan þurfa ákveðin skilyrði að vera fyrir hendi til að 

beita megi sérstökum rannsóknaraðferðum. Skilyrði þessi eru að rökstuddur 

grunur sé um afbrot, um sé að ræða rannsókn alvarlegra afbrota, aðrar 

rannsóknaraðferðir dugi ekki, beiting aðferðanna hafi verulega þýðingu fyrir 

rannsókn málsins og að þær stuðli ekki að brotum sem annars hefðu ekki verið 

                                                 
210 Davíð Þór Björgvinsson, „Þýðing sönnunargagna sem aflað hefur verið með ólögmætum hætti“, bls 309. 
211 Dr. Juris Andorsen, Kjell V. „Provokativ politietterforskning“, bls. 12. 
212 Sama heimild , bls. 12. 
213 Sama heimild , bls. 12. 
214 NOU 1997:15. „Etterforskingsmetoder for bekjempelse av kriminalitet“. Delinnstilling II, bls. 135. 
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framin. Ákvörðun um beitingu aðferðanna þarf einnig að vera tekin af 

lögreglustjóra, eða löglærðum fulltrúa hans sem sinnir störfum ákæruvaldsins.215 

Með heimild í 89. gr. sml. hefur ríkissaksóknari sett frekari fyrirmæli og reglur um 

sérstakar rannsóknaraðferðir. Fyrirmæli og reglur hafa verið gefin út um 

samskipti lögreglu við upplýsingagjafa við rannsókn sakamála, notkun tálbeitu, 

afhendingu undir eftirlit og um notkun á eftirfararbúnaði.216 

Í fyrirmælum og reglum þessum kemur fram hvernig beitingu viðeigandi aðferðar 

skuli vera háttað og hvenær notast megi við hana. Til dæmis segir í 3. gr. reglna 

um samskipti lögreglu við upplýsingagjafa við rannsókn sakamáls að ekki skuli 

stofnað til upplýsingasambands nema ástæða sé til að ætla að það skili árangri. 

Einnig eru ákveðin skilyrði sett um starfsreynslu þess lögreglumanns sem í hlut 

á, en hann þarf að hafa að minnsta kosti tveggja ára starfsreynslu að baki eftir 

útskrift frá Lögregluskóla ríkisins, sbr. 3. gr. fyrrnefndra reglna ríkissaksóknara.  

Í fyrirmælum um notkun tálbeitu segir í 3. lið að sé um að ræða rannsókn á 

fíkniefnabroti verði efnin að vera komin til Íslands, til að heimilt sé að notast við 

tálbeitu. Í 7. lið sömu reglna er settur ákveðinn refsirammi sem ætlað brot verður 

að varða við. Til þess að heimilt sé að nota tálbeitu verður rannsókn að beinast 

að broti sem varðað getur átta ára fangelsi. Ef rannsókn beinist að fíkniefnabroti 

verður að vera um umtalsvert magn að ræða og fíkniefnin ætluð til dreifingar, eða 

teljast sérstaklega hættuleg, þannig að brotið varði við 173. gr. a alm. hgl. 

Af reglum þessum má sjá að sérstakar rannsóknaraðferðir eru ekki aðferðir sem 

lögreglu er ætlað að beita í hvaða rannsókn sem er. Rannsóknin þarf að uppfylla 

ströng skilyrði, sem verður að teljast eðlilegt, sérstaklega í ljósi þess að 

rannsóknaraðferðirnar eru til þess fallnar að skerða friðhelgi einkalífsins. 

Í dómum MDE má sjá dæmi um hvaða skilyrði dómstóllinn telur að þurfi að vera 

til staðar svo heimilt sé að beita sérstökum rannsóknaraðferðum. 

Í dómi MDE í máli Teixeira de Castro gegn Portúgal217, er að finna mikilvægt 

fordæmi um þau skilyrði sem þurfa að vera til staðar svo heimilt sé að notast við 

tálbeitu í rannsókn máls. Niðurstaða dómstólsins byggði aðallega á þremur 

                                                 
215 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, kafli 3.3. 
216 Sjá fylgiskjöl 1-4 með fyrirmælum/leiðbeiningum ríkissaksóknara nr. 3/1999. 
217 Teixeira de Castro gegn Portúgal, mál nr. 25829/94 frá 9. júní 1998. Dómur þessi er reifaður í kafla 4.3. 
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meginatriðum. Ekki voru til staðar sönnunargögn sem studdu að kærandi hefði 

áður stundað fíkniefnaviðskipti. Engin gögn lágu fyrir sem gáfu réttmætt tilefni til 

að ætla að kærandi hygðist fremja fíkniefnabrot fyrr en lögreglumennirnir höfðu 

farið á fund hans. Einnig þótti ekki um það deilt að lögreglumennirnir hefðu hvatt 

kæranda til að fremja brotið.218 

Þau meginatriði sem niðurstaðan byggði að mestu leyti á sýnir hvernig tálbeita á 

ekki að hegða sér. Í þessu tilviki var kærandi í raun lokkaður til að fremja brotið, 

en á slíku er oft mikil hætta þegar notast er við þessa rannsóknaraðferð.  

Í máli Ramanauskas gegn Litháen frá 5. febrúar 2008, nr. 74420/01219, lagði 

dómurinn einnig áherslu á þörfina fyrir að málsmeðferð varðandi heimild, 

framkvæmd og eftirlit með sérstökum rannsóknaraðferðum væri skýr og 

fyrirsjáanleg.220  

Í dómi MDE í máli Vanyan gegn Rússlandi221 er að finna umfjöllun um skilyrði 

sem þurfa að vera til staðar svo notkun tálbeitu sé heimil. 

Kærandi var handtekinn vegna vörslu á heróíni. Var hann sakfelldur og dæmdur 

til sjö ára fangelsisrefsingar fyrir að hafa selt óeinkennisklæddum lögreglumanni 

heróín. Árið 2000 var mál kæranda endurskoðað og var niðurstaða dómstólsins 

sú að upphafleg rannsókn lögreglu á kæranda hefði verið ólögmæt. Ástæða þess 

var sú að lögreglan hafði engin sönnunargögn fyrir hendi sem bentu til þess að 

kærandi hefði áður stundað fíkniefnaviðskipti. Í öðru lagi voru engin gögn sem 

gáfu til kynna að hann ætlaði sér að stunda slíka iðju fyrr en lögreglumaðurinn 

kom á fund hans. Eins var ekki talið um það deilt að lögreglumaðurinn hefði hvatt 

kæranda til að fremja brotið. 

Í ofangreindum dómi er niðurstaðan sambærileg og í málinu Teixeira de Castro 

gegn Portúgal222. Þau skilyrði sem þurfa að vera til staðar þegar notast er við 

virka tálbeitu voru ekki talin vera til staðar og því taldist rannsókn lögreglu 

ólögmæt.  
                                                 
218 Davíð Þór Björgvinsson, „Þýðing sönnunargagna sem aflað hefur verið með ólögmætum hætti“, bls. 
311. 
219 Dómur þessi er reifaður í kafla. 4.3. 
220 Davíð Þór Björgvinsson, „Þýðing sönnunargagna sem aflað hefur verið með ólögmætum hætti“, bls. 
311.  
221 Vanyan gegn Rússlandi, mál nr. 53203/99 frá 15. desember 2005. 
222 Dómur þessi er reifaður í kafla 4.3. 
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Hér á landi hafa ekki margir dómar fallið sem snúa að beitingu á sérstökum 

rannsóknaraðferðum. Í Hrd. 1993. 67, bls. 1081 var fjallað um notkun lögreglu á 

tálbeitu við störf sín. Umræddur dómur var kveðinn upp fyrir gildistöku 89. gr. 

sml. og verður því að telja hann hafa takmarkað fordæmisgildi í samhengi við 

sérstakar rannsóknaraðferðir.  

Í dóminum var ákærða gefið að sök að hafa flutt til landsins mikið magn af 

kókaíni og krafðist hann sýknu af þessum lið ákærunnar. Hélt ákærði því fram að 

ólöglegum aðferðum hefði verið beitt við rannsókn málsins og við réttarhöld í 

héraði. Lögreglufulltrúi sá sem annaðist rannsókn málsins hafði samstarf við J, 

sem hafði verið ákærður fyrir fíkniefnabrot, og gaf J honum upplýsingar um 

hugsanlegt fíkniefnabrot ákærða. Grunur lék á því að ákærði hefði fíkniefni í 

vörslu sinni. Á grundvelli samstarfs J við lögreglu, fékk hann ákærða til að selja 

sér allt það magn fíkniefna sem vitað var til að hann hefði í fórum sínum. 

Hæstiréttur féllst á það með héraðsdómi að J teldist ekki hafa lokkað ákærða til 

brots, sem hann hafði ekki ásetning ella til að fremja, né hefði breytt eðli þess. 

Var rannsóknaraðferð lögreglunnar talin vera innan þeirra marka sem 

rannsóknaraðferðir hennar eru við svo sérstæðar aðstæður. Einnig tekur 

dómurinn fram að tilraunir lögreglu til að hefta innflutning og dreifingu fíkniefna sé 

ýmsum erfiðleikum háðar. 

Dómurinn gagnrýndi þó að ekki hefði verið nægilegt samráð milli yfirmanna 

lögreglunnar í Reykjavík um rannsóknina. Slíkt taldi dómurinn nauðsynlegt til að 

hafa eftirlit með rannsóknaraðferðinni. 

Sjá má að dómurinn telur mikilvægt að tálbeitan (J) hafi ekki hvatt ákærða til 

brots, sem hann hefði annars ekki framið. Slíkt er eitt af því mikilvægasta sem 

varast skal við notkun á tálbeitu, eins og fram hefur komið í kafla 4.3.  

Þó ekki hafi verið lagaheimild fyrir notkun á tálbeitu telur dómurinn mikilvægt að 

lögregla búi yfir nægilegum heimildum til að sinna störfum sínum, sérstaklega 

þeim sem eru ýmsum erfiðleikum háðar eins og stöðvun á innflutningi og 

dreifingu fíkniefna. Af orðum dómsins má sjá að mat hans er að veita þurfi 

lögregluyfirvöldum nægilegar heimildir til að þeim takist að sinna því starfi sem 

ætlast er til af þeim. Dómurinn virðist einnig gera sér grein fyrir þeim erfiðleikum 
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sem lögregla býr við þegar verið er að rannsaka erfið mál eins og meintan 

innflutning á fíkniefnum. 

Í niðurstöðum héraðsdóms frá 29. janúar 2010 í máli nr. S-429/2009223, má sjá 

að héraðsdómur mat það svo að þar sem um svo alvarlegt brot var að ræða og 

enginn önnur úrræði tiltæk til að hafa uppi á ákærða, þá hafi verið lögmætt að 

nota tálbeitu. 

Í dómi Hæstaréttar frá 23. október 2008 í máli nr. 609/2007 var einnig fjallað um 

notkun tálbeitu. 

X var ákærður fyrir tilraun til kynferðisbrots með því að hafa farið í íbúð að Ö í 

Reykjavík í því skyni að hafa samræði við 13 ára stúlku. Hafði X komist í kynni 

við stúlkuna í gegnum spjallrás á netinu en umrædd stúlka var í raun uppspuni 

sjónvarpsþáttarins Kompáss á Stöð 2. Í dómi Hæstaréttar kom fram að þegar 

samskipti ákærða á spjallrásinni við svokallaða tálbeitu væru virt í heild benti allt 

til þess að hann hefði talið að hann myndi hitta þar 13 ára stúlku í því skyni að 

hafa við hana kynferðismök, enda yrði að telja skýringar hans á för sinni þangað 

afar ósennilegar. Gegn neitun ákærða og að öðru leyti með vísan til forsendna 

héraðsdóms yrði sakfelling á honum hins vegar ekki reist á þeim gögnum einum 

sem ákæruvaldið byggði á í málinu og fengin voru með þeim hætti sem þar væri 

nánar lýst. Var niðurstaða héraðsdóms um sýknu X því staðfest.  

Segir í niðurstöðu héraðsdóms að ljóst sé að fyrirmæli ríkissaksóknara um 

notkun á tálbeitu eigi ekki við um fjölmiðla. Í niðurstöðu héraðsdóms segir einnig 

að af reglum ríkissaksóknara um notkun á tálbeitu og af viðurkenndum óskráðum 

meginreglum í íslenskum rétti, sé ljóst að lögreglu hefði ekki, við rannsókn máls, 

verið heimilt að beita þeim aðferðum sem þáttagerðarmennirnir notuðu í 

samskiptum við ákærða. Mat dómsins var því að verulegur vafi léki á hvort 

lögreglu hefði verið heimilt að nota gögn þau sem þáttargerðarmennirnir öfluðu, 

sem grundvöll rannsóknar sakamáls.  

Fordæmisgildi þessa dóms felst aðallega í því að heimild til notkunar á tálbeitu er 

bundin við lögreglu, miðað við núgildandi reglur ríkissaksóknara. Þær aðferðir 

sem notaðar voru hefði lögreglu ekki verið heimilt að nota. Verður það að teljast 

                                                 
223 Reifun er að finna í kafla 4.3. 
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eðlilegt í ljósi þess hve viðkvæm notkun á tálbeitu er og hversu vandlega þarf að 

huga að rannsókn þar sem notast er við rannsóknaraðferðina.224 

Þrátt fyrir að reglur og fyrirmæli ríkissaksóknara séu tiltölulega skýr má telja að 

sum ákvæðin veiti lögregluyfirvöldum fullmikið svigrúm við túlkun og mat á þeim. 

Sérstaklega í ljósi þeirra hagsmuna sem í húfi eru við beitingu aðferðanna. Því 

má velta fyrir sér hvort lögreglu sé fært of mikið vald í hendur við túlkun á reglum 

og fyrirmælum ríkissaksóknara, og hvort þörf sé á endurskoðun þeirra í ljósi 

þess.  Endurskoðun á reglunum gæti verið með þeim hætti að reglur og fyrirmæli 

ríkissaksóknara yrðu gerð skýrari og nákvæmari. Lögreglu yrði ekki veitt mikið 

svigrúm til matskenndra ákvarðana sem snúa að rannsóknaraðferðunum og skýrt 

yrði kveðið á um framkvæmd allra þeirra aðferða sem reglurnar og fyrirmælin 

taka til.  

Eins og fram kom í 3. kafla hafa gagnrýnendur haldið því fram að með því að fela 

ríkissaksóknara að setja reglur og fyrirmæli um sérstakar rannsóknaraðferðir,  

felist ákveðið framsal lagasetningarvalds.225 Velta má því álitaefni upp af hverju 

löggjafinn hafi valið að fara þá leið, en ekki að fela dómsmálaráðherra að setja 

reglugerð um rannsóknaraðferðirnar. Eflaust er ein ástæðan sú að flest hinna 

Norðurlandanna hafa valið að hafa sama háttinn á og er hér á landi. Einnig gæti 

ástæðan verið sú að þar sem ríkissaksóknari fer með eftirlit með framkvæmd 

ákæruvalds, sbr. 21. gr. sml., sé embættið í betri stöðu til að setja slíkar reglur. 

Reglugerðum er ætlað almennt og mjög rúmt gildissvið. Oftast er það í höndum 

ráðherra að gefa þær út eða staðfesta þær.226  

Eins og fram hefur komið setur ríkissaksóknari reglur og fyrirmæli um 

rannsóknaraðferðirnar, en reglur eru stundum heiti á fyrirmælum stjórnvalda. 

Gildi þeirra er hið sama og annarra slíkra fyrirmæla og er staða þeirra hin sama 

og reglugerða.227 

Í byrjun þessa árs sendi ríkissaksóknari dómsmála- og mannréttindaráðuneyti 

drög og/eða tillögur að nýjum reglum um sérstakar rannsóknaraðferðir, sbr. 89. 

                                                 
 
225 Laganefnd Lögmannafélags Íslands, „Umsögn laganefndar LMFÍ um frumvarp til laga um meðferð 
sakamála“. 
226 Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði, bls. 116-117. 
227 Sama heimild,, bls. 117-118. 
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gr. sml. Tillögur þessar eru ennþá til skoðunar í ráðuneytinu en þangað til þær 

taka gildi er stuðst við reglur ríkissaksóknara frá 1. júlí 1999.228 

Eitt af skilyrðum þess að heimilt sé að beita einhverri sérstakri rannsóknaraðferð 

er að um rannsókn á alvarlegu broti sé að ræða. Orðnotkunin „alvarlegt“ brot 

verður að teljast matskennd og því mismunandi hvaða skilningur er lagður í það. 

Í fyrirmælum um notkun tálbeitu má sjá fleiri dæmi um matskennt orðalag, sbr. 2. 

gr., en þar segir að heimilt sé að nota tálbeitu þegar sterkur grunur er um að 

verið sé að fremja eða reynt verði að fremja alvarlegt brot. Bæði orðnotkunin 

„sterkur“ grunur og „alvarlegt“ brot, er matskennd og erfitt er að sjá hvaða skilning 

skuli leggja í það orðalag. Heppilegra væri ef fram kæmu ákveðin refsimörk sem 

refsing fyrir meint brot þyrfi að ná. Slíkt myndi auðvelda lögreglu störfin og 

minnka líkur á að sönnunargögn yrðu talin ólögmæt eða ónothæf af dómstólum.  

Ríkissaksóknari tekur þó á þessu vandamáli í sumum reglna sinna og fyrirmæla, 

með því að setja þau skilyrði að meint brot þurfi að varða við ákveðin 

refsiviðurlög, til að heimilt sé að beita viðkomandi rannsóknaraðferð. Slíkt tekur af 

allan vafa um matskennda túlkun og hvenær beita megi rannsóknaraðferðinni.  

Í löggæsluáætlun fyrir árin 2007 til 2011 má sjá að eitt af helstu áhersluatriðum 

áætlunarinnar er að „...löggæsla byggist á skýrum lagaheimildum og áreiðanlegu 

greiningar- og rannsóknarstarfi“.229  

Af þessum orðum má sjá að lögregluyfirvöld telja það mikilvægt í starfi sínu að 

hafa skýrar lagaheimildir til að efla löggæsluna í landinu. Það hlýtur einnig að 

einfalda störf lögreglu að hafa skýr og nákvæm fyrirmæli og veita henni ef til vill 

ákveðna vernd, bæði gegn gagnrýni almennings á störf sín og afleiðingum 

hugsanlegra mistaka í starfi. 

8.2 Möguleiki á misnotkun ákvæðis um sérstakar rannsóknaraðferðir 

Þegar lögfest eru ákvæði sem heimila yfirvöldum að beita jafn íþyngjandi 

rannsóknarúrræðum og sérstakar rannsóknaraðferðir eru, kunna að vakna 

efasemdir um beitingu þeirra. Þessar efasemdir hljóta að beinast að því hvort 

                                                 
228 Sjá tölvupóst frá embætti ríkissaksóknara 23. nóvember 2010. Tölvupóstur þessi er í fórum höfundar. 
229 Ríkislögreglustjóri, „Löggæsluáætlun“, 11. júní 2007. Aðgengileg á 
http://logreglan.is/displayer.asp?cat_id=81&module_id=220&element_id=9869.  
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tryggt sé að heimildunum verði eingöngu beitt í lögmætum tilgangi. Þau 

sjónarmið sem þarna vegast á eru annars vegar friðhelgi einkalífsins og hins 

vegar þörf réttarvörslukerfisins fyrir haldbær verkfæri til að stemma stigu við 

afbrotum. Eðli rannsóknaraðferðanna er slíkt að hinn meinti brotamaður veit ekki 

að hann sætir rannsókn lögreglu, því er nær ómögulegt fyrir hann að verja sig, að 

minnsta kosti ekki fyrr en rannsókn lögreglu er lokið og ákæra hefur verið gefin út 

á hendur honum.  

Samfélagið gerir þær kröfur til yfirvalda að reglum sem heimila slíkt inngrip í 

friðhelgi einkalífs séu settar þröngar og skýrar skorður.  

Samkvæmt 21. gr. sml. hefur ríkissaksóknari almennt eftirlit með framkvæmd 

ákæruvalds hjá lögreglustjórum, þar með talið beitingu sérstakra 

rannsóknaraðferða. 

Í reglum og fyrirmælum þeim sem ríkissaksóknari hefur sett, með heimild í 89. gr. 

sml., er til dæmis að finna nákvæmar lýsingar á samskiptum lögreglu og hvernig 

hegðun lögreglu skuli vera háttað við framkvæmd rannsóknar. Eins og áður hefur 

verið nefnt er í sumum tilfellum gerð krafa um lágmarksmenntun þess 

lögreglumanns sem sér um framkvæmd rannsóknaraðferðar.  

Öll þessi skilyrði eru liður í því að sporna við misnotkun á beitingu 

rannsóknaraðferðanna og tryggja að réttilega sé staðið að framkvæmd þeirra, 

bæði til að vernda réttaröryggi meints brotamanns og störf lögreglu.  

Matskennt orðalag og ónákvæm fyrirmæli, í reglum og fyrirmælum um sérstakar 

rannsóknaraðferðir, geta aukið líkurnar á misnotkun aðferðanna. Til að auðvelda 

lögreglu störf sín og fyrirbyggja misnotkun á rannsóknaraðferðunum er 

nauðsynlegt að fyrirmæli og reglur ríkissaksóknara séu skýr og nákvæm. Það má 

ekki vera vafamat hvernig túlka skuli slíkar reglur og fyrirmæli. 

Skýrleiki reglna og fyrirmæla um beitingu sérstakra rannsóknaraðferða er afar 

mikilvægur. Væru allar reglur og fyrirmæli um beitingu sérstakra 

rannsóknaraðferða fullkomlega skýr og afdráttarlaus myndi það auðvelda 

lögreglu störf hennar og draga úr þeim vafa sem stofnast getur við framkvæmd 

flókinna og erfiðra rannsókna á sakamálum.  
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Ekki er haldin sérstök skrá hjá embætti ríkissaksóknara um beitingu 

úrræðanna.230 

Athugandi er hvort þörf sé á að koma upp sérstöku eftirliti eða skráningu til að 

fylgjast með notkun reglna og fyrirmæla ríkissaksóknara um sérstakar 

rannsóknaraðferðir og einnig til að fylgjast með beitingu úrræðanna. Skráning yfir 

notkun og beitingu úrræðanna myndi bæði auðvelda eftirlit yfirvalda og gagnast 

til eftirfylgni með þróun á beitingu þeirra. 

9 Hvert er vægi þeirra sönnunargagna sem aflað er með sérstökum 
rannsóknaraðferðum? 

Í sakamálum beinist sönnunarfærsla að þeim atriðum sem þarf að sanna í 

dómsmáli.231  

Almennt er áskilið að rökrétt samband sé á milli sönnunargagns og þess sem 

þarf að sanna.232 

Lögreglu ber að afla sönnunargagna sem geta varpað ljósi á atburðarás tiltekins 

verknaðar og til þess verður hún að beita ýmsum rannsóknarúrræðum.233 

Sönnunarbyrði um sekt sakbornings og atvik sem telja má honum í óhag, hvílir á 

ákæruvaldinu, sbr. 108. gr. sml. Ber því að skýra allan vafa um sönnun sökuðum 

manni í hag. 

Erfitt getur verið að upplýsa sumar tegundir brota og þá oft vegna eðli 

brotastarfseminnar. Sem dæmi má nefna þegar verið er að afla sönnunargagna í 

sakamálum er varða skipulagða innlenda og erlenda glæpastarfsemi.234  

Sérstökum rannsóknaraðferðum er aðeins beitt, við rannsókn á meintum 

alvarlegum brotum sem erfitt getur verið að upplýsa með hefðbundnum 

rannsóknaraðferðum. Hér á landi hefur úrræðum þessum helst verið beitt við 

rannsókn á alvarlegum ávana- og fíkniefnabrotum.235 

                                                 
230 Sjá tölvupóst frá embætti ríkissaksóknara 23. nóvember 2010. Tölvupóstur þessi er í fórum höfundar. 
231 Stefán Már Stefánsson, Um sönnun í sakamálum, bls. 10. 
232 Sama heimild, bls. 8. 
233 Bogi Nilsson, „Um sönnunargögn og sönnunarfærslu í sakamálum“. Úlfljótur  1991 (44), bls. 346. 
234 Stefán Már Stefánsson, Um sönnun í sakamálum, bls. 37. 
235 Sjá tölvupóst frá embætti ríkissaksóknara 23. nóvember 2010. Tölvupóstur þessi er í fórum höfundar. 
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Sönnunarkröfur eru misstrangar og fer það eftir eðli sakarefnisins. 

Sönnunarkrafan kann því að fara eftir því hversu alvarlegt afbrot er.236 

Þau brot þar sem sérstökum rannsóknaraðferðum er beitt eru flest af því tagi að 

brotamenn leggja mikla áherslu á að leyna brotum sínum og fela slóð sína með 

öllum tiltækum ráðum. 

Sé löglega og réttilega staðið að beitingu sérstakra rannsóknaraðferða getur 

vægi þeirra gagna sem aflað hefur verið með þeim hætti verið mjög mikið og oft 

eru þetta einu sönnunargögnin sem tengja hinn grunaða við brotið. Slík 

sönnunargögn geta því skipt sköpum um það hvort sakamál upplýsist og réttur 

aðili verði sakfelldur.  

Eins og segir í niðurstöðum héraðsdóms frá 29. janúar 2010 í máli nr. S-

429/2009237: „...Eins og hér háttar til var verið að rannsaka kynferðisbrot gegn 

barni sem gæti varðað allt að 16 ára fangelsi ef sannað yrði.  Verður ekki annað 

séð en að farið hafi verið eftir þeim fyrirmælum sem lögreglu hafa verið sett um 

notkun tálbeitu.  Voru þessar aðgerðir lögreglu því lögmætar, enda ljóst að ekki 

voru aðrar aðferðir tiltækar til að hafa uppi á ákærða“. 

Þau sönnunargögn sem lögregla aflaði voru þau einu sem bentu til sektar 

ákærða í ofangreindu máli. Alvarleiki umrædds brots skipti einnig sköpum, enda 

hafði lögregla engin önnur úrræði til að hafa uppi á ákærða, eins og fram kemur í 

niðurstöðum héraðsdóms. Var notkun þeirra talin lögmæt að mati héraðsdóms og 

þau talin nægja til sakfellingar.   

Ákveðnar kröfur eru gerðar til sönnunargagna til þess að leggja megi þau til 

grundvallar við mat á sekt ákærða í sakamáli.238 Byggt er á svokölluðu frjálsu 

sönnunarmati dómara, sem felst í því að dómarinn er ekki bundinn af neinum 

fyrirfram ákveðnum reglum, þegar hann leggur mat á hvað telst sannað í 

sakamáli. Ber honum að beita heilbrigðri skynsemi og byggja á reynslu sinni sem 

dómari.239 

                                                 
236 Bogi Nilsson, „Um sönnunargögn og sönnunarfærslu í sakamálum“, bls. 342. 
237 Reifun og frekari umfjöllun er að finna í kafla 4.3. 
238 Stefán Már Stefánsson, Um sönnun í sakamálum, bls. 26. 
239 Andri Árnason, Réttarfar í hnotskurn. Reykjavík 2003 bls. 42. 
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Þótt sönnunarmat dómara sé frjálst er honum ekki heimilt að byggja niðurstöður 

sínar á tilfinningum sínum einum saman, eða einhverjum innblæstri. Við 

niðurstöður sínar þarf dómari að beita hlutlægu mati á þeim sönnunargögnum 

sem lögð eru fram í viðkomandi máli. Dómarinn þarf því að komast að niðurstöðu 

með því að kanna og íhuga þau sönnunargögn sem lögð hafa verið fram í málinu 

og til þess þarf hann að beita skynsamlegri röksemdafærslu.240 

Dómara ber að byggja niðurstöðu um sönnun á heildarmati á framlögðum 

sönnunargögnum, sbr. Hrd. 2000. 198, bls. 3019 og Hrd. 2001. 159, bls. 3062. 

Þar sem sérstökum rannsóknaraðferðum er aðeins beitt í þeim tilfellum þar sem 

vægari úrræða duga ekki, má velta því fyrir sér hvort þau hafi þar af leiðandi 

þyngra vægi við sönnunarmat dómara. Það sem styður þá ályktun er einkum að 

sérstökum rannsóknaraðferðum er eingöngu beitt við rannsókn alvarlegra brota 

þar sem brýnir samfélagslegir hagsmunir teljast vera af því að lögregluyfirvöldum 

takist að stöðva, koma í veg fyrir og upplýsa brot. Þrátt fyrir það má ekki slaka á 

þeim sönnunarkröfum sem gerðar eru. 

Ákveðin skilyrði sem lögregluyfirvöldum er skylt að uppfylla eru ávallt til staðar 

svo beiting rannsóknaraðferðar teljist heimil og brjóti ekki í bága við lög.  

Sú sérstaða sem telja verður að sérstakar rannsóknaraðferðir hafi leiðir líkur að 

því að aðferðirnar vegi þyngra en aðrar rannsóknaraðferðir sem lögreglan beitir. 

Þá aðallega í ljósi þeirra þröngu skilyrða sem aðferðirnar þurfa að uppfylla svo 

heimilt sé að beita þeim en beita þarf nákvæmum og flóknum vinnubrögðum 

þegar notast er við rannsóknaraðferðirnar. 

Það hvort sönnunargagna hefur verið aflað á lögmætan hátt með sérstökum 

rannsóknaraðferðum getur haft úrslitaáhrif um hvort málsmeðferð telst réttlát en 

réttur grunaðs manns til réttlátrar málsmeðferðar er verndaður af 70. gr. stjskr. og 

6. gr. MSE. Þegar sönnunargagna telst hafa verið aflað með ólögmætum hætti 

hefur MDE mótað ákveðnar meginreglur sem myndast hafa með 

                                                 
240 Bogi Nilsson, „Um sönnunargögn og sönnunarfærslu í sakamálum“, bls. 343. 
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dómaframkvæmd. Í máli Schenk gegn Sviss241 voru settar fram meginreglur um 

það þegar sönnunargagna hefur verið aflað í andstöðu við ákvæði landsréttar. 242  

Kærandi var sakfelldur fyrir að hafa skipulagt að bana eiginkonu sinni. Fékk hann 

leigumorðingja til að ráða henni bana. Leigumorðinginn tilkynnti eiginkonu 

kæranda um áform kæranda og í sameiningu létu þau lögreglu vita. 

Leigumorðinginn hljóðritaði samtöl sem hann átti við kæranda og afhenti síðan 

lögreglu upptökurnar. Hljóðritun þessi taldist ólögleg samkvæmt svissneskum 

lögum, þar sem hún hafði ekki verið heimiluð af dómara. Upptökurnar voru lagðar 

fram sem sönnunargögn í máli gegn kæranda. Þessi sönnunargögn leiddu meðal 

annars til sakfellingar hans. Kærandi hélt því fram að þar sem 

sönnunargagnanna hefði verið aflað með ólögmætum hætti væri ekki heimilt að 

leggja þau fram í máli gegn honum. Taldi kærandi að slíkt uppfyllti ekki skilyrði 

um réttláta málsmeðferð samkvæmt 1. mgr. 6. gr. MSE.  

Tók dómstóllinn fram að í MSE væri ekki að finna sérstakt ákvæði um gildi 

sönnunargagna sem aflað hefur verið með ólögmætum hætti. Mat dómstólsins 

var að framlagning slíkra gagna og notkun þeirra til sakfellingar leiði ekki 

sjálfkrafa til þess að málsmeðferð teljist ekki réttlát samkvæmt 1. mgr. 6. gr. 

MSE. Dómstóllinn þarf að meta hvort málsmeðferðin í heild sinni teljist hafa verið 

réttlát. Var það meðal annars talið skipta máli að hljóðritanirnar væru ekki eina 

sönnunargagnið í málinu og að sakfelling kæranda hefði verið byggð á 

heildarmati á ýmsum sönnunargögnum. Öll þau sönnunargögn hefðu stutt 

niðurstöðuna um að ákærði væri sekur.243 

Dómstóllinn hefur komist að því meginsjónarmiði að framlagning og notkun 

sönnunargagna sem hefur verið aflað í andstöðu við landsrétt leiði almennt ekki 

eitt og sér til þess að málsmeðferð teljist óréttlát samkvæmt 1. mgr. 6. gr. 

MSE.244  

Varla þarf að taka fram að sönnunargögn sem aflað hefur verið með pyntingum 

og annars konar vanvirðandi meðferð, leiða til þess að málsmeðferð telst ekki 

                                                 
241 Schenk gegn Sviss mál nr. 10862/84 frá 12. júlí 1988. 
242 Davíð Þór Björgvinsson, „Þýðing sönnunargagna sem aflað hefur verið með ólögmætum hætti“, bls. 
316-317. 
243 Sama heimild, bls. 303-304. 
244 Sama heimild, bls. 304. 
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réttlát í skilningi 1. mgr. 6. gr. MSE, og þar af leiðandi hafa slík sönnunargögn 

ekkert vægi fyrir dómstólum. Hagur almennings af því að upplýsa brot og ná fram 

refsingu réttlætir ekki slíkar aðferðir.245 

Þegar sönnunargagna hefur verið aflað í andstöðu við 8. gr. MSE, en það ákvæði 

verndar friðhelgi einkalífs og fjölskyldu, hefur dómstóllinn komist að þeirri 

niðurstöðu að almennt leiði framlagning og notkun slíkra sönnunargagna ekki til 

þess að málsmeðferð verði ekki talin réttlát samkvæmt 1. mgr. 6. gr., og þar af 

leiðandi þess hvort sönnunargögnin verði talin ólögmæt. Þetta hefur dómstóllinn 

meðal annars stutt með þeim rökum að mikilvægir almannahagsmunir felist í að 

brot séu upplýst og sekir menn hljóti refsingu.246 Leiðir það líkur að því að 

dómstóllinn meti hvert tilvik fyrir sig. 

Eins og fram hefur komið, í kafla 4.3 um tálbeitur skiptir máli við notkun á 

rannsóknaraðferðinni að ekki sé hvatt til brots. Hefur MDE tekið þá afstöðu að 

notkun tálbeitna sem hvetja til brots leiði til þess að þau sönnunargögn sem aflað 

er með þeim hætti leiði til þess að málsmeðferð geti ekki talist réttlát og feli í sér 

brot á 1. mgr. 6. gr. MSE.247 

Af dómaframkvæmd MDE má sjá að dómstóllinn telur það skipta máli að þær 

rannsóknaraðferðir sem teljast til sérstakra hvíli á reglum sem séu fyrirsjáanlegar 

og gegnsæjar. Einnig skiptir máli að réttinda sakbornings sé gætt.248 Allt hefur 

þetta áhrif á hvaða vægi viðkomandi sönnunargögn hafa og hvort dómari geti 

byggt niðurstöður sínar á þeim. Þannig má leiða að því líkur að séu ofangreind 

skilyrði ekki uppfyllt, teljist vægi sönnunargagna sem lögð eru fram fyrir dómara 

lítið sem ekkert.  

                                                 
245 Sama heimild, bls. 305-306. 
246 Sama heimild, bls. 309. 
247 Sama heimild, bls. 312. 
248 Sama heimild, bls. 317. 
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10 Er þörf á forvirkum rannsóknarheimildum lögreglu? 

Forvirkum rannsóknarheimildum er beitt áður en brot er framið og markmið þeirra 

er að koma í veg fyrir brot.249 Þær greinast frá sérstökum rannsóknaraðferðum 

að því leyti að þær veita heimild til að koma í veg fyrir brot áður en það er framið. 

Rannsóknaraðferðirnar beinast helst að atferli sem talið er ógna öryggi ríkisins, 

almennings og sjálfstæði ríkisins. Í sjálfu sér þarf atferlið ekki að vera refsivert. 

Forvirkar rannsóknaraðferðir gagnast meðal annars í baráttu gegn hryðjuverkum, 

landráðum, skipulagðri glæpastarfsemi, brotum gegn stjórnskipan, þjóðarmorði 

og stríðsglæpum. 250  

Forvirkar rannsóknarheimildir byggjast á öflun upplýsinga, skráningu og greiningu 

þeirra. 251 

Í fyrsta opinbera hættumati ríkislögreglustjóra, sem gefið var út í júní 2008, kemur 

fram að möguleikar lögreglu til að bregðast við aukinni hættu af skipulagðri 

glæpastarfsemi séu minni en ella ef forvirkar rannsóknarheimildir skorti.252  

Í opinberu hættumati ríkislögreglustjóra sem gefið var út í mars 2010, er skortur á 

forvirkum rannsóknarheimildum einnig talinn hamla möguleikum lögreglunnar til 

að hindra hryðjuverk hér á landi. Möguleikar lögreglunnar eru ekki þeir sömu og á 

hinum Norðurlöndunum og hefur þetta í för með sér að lögreglan hefur mun 

takmarkaðri upplýsingar um hættulega einstaklinga og mögulega ógn af 

hryðjuverkastarfsemi eða þátttöku í fjármögnun slíkrar starfsemi.253  

Heimild til notkunar á forvirkum rannsóknaraðferðum er einnig talin tryggja betur 

þátttöku Íslands í samstarfi Evrópusambandsins í baráttu gegn hryðjuverkum.254 

Nýjar ógnir steðja að ríkjum heimsins og kalla þær á ýmiss konar viðbúnað. Í 

grein Jóns F. Bjartmarz, yfirlögregluþjóns hjá embætti ríkislögreglustjóra, telur 

                                                 
249 Björn Bjarnason, „Forvirkar rannsóknarheimildir“, 24. september 2008. Aðgengileg á 
http://www.domsmalaraduneyti.is/media/frettir/Forvirkar1.pdf. 
250 Sama heimild. 
251 Sama heimild. 
252 Mat ríkislögreglustjóra á hættu á hryðjuverkum og skipulagðri glæpastarfsemi, útgefið í júní 2008. Sótt 
á vefinn http://logreglan.is/upload/files/opinbert_hattumat.pdf. 
253 Mat ríkislögreglustjóra á skipulagðri glæpastarfsemi og hættu á hryðjuverkum mars 2010.(Bls. 7-8)  Sótt 
á vefinn http://logreglan.is/upload/files/opinbert_hattumat.pdf. 
254 Björn Bjarnason, „Víðtækar öryggisráðstafanir, kynning fyrir starfshóp utanríkisráðherra um hættumat“, 
13. desember 2007, bls. 9. Aðgengileg á 
http://www.domsmalaraduneyti.is/media/frettir/Vidtaekar_oryggisradstafanir.pdf. 
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hann þörf á löggjöf um forvirkar rannsóknaraðferðir, svo hægt sé að mæta þeim 

nýju ógnum sem steðja að ríkjum heimsins.255 

Ljóst er að lögregluyfirvöld meta það svo að þörf sé fyrir forvirkar 

rannsóknarheimildir. Slík þörf er helst til komin vegna breyttrar samfélagsþróunar 

og einnig í kjölfar efnahagslegra þrenginga í heiminum.  

Í matsskýrslu um hryðjuverkavarnir á Íslandi, sem unnin var af sérfræðingum 

Evrópusambandsins í lögreglu- og hryðjuverkamálum, er lagt til að drög verði 

gerð að löggjöf um forvirkar rannsóknarheimildir og verkefni.256 

Í Noregi eru forvirkar rannsóknarheimildir leyfðar og heimildin er lögfest í 17. gr. d 

í lögreglulögunum (n. Politiloven, LOV-1995-08-04-53). Fjallað er um heimildina í 

þriðja kafla a í fyrrnefndum lögum. 

§ 17d. Vilkår for bruk av tvangsmidler i forebyggende øyemed  
       Retten kan ved kjennelse gi Politiets sikkerhetstjeneste tillatelse til som ledd i sin 
forebyggende virksomhet å nytte tvangsmidler som nevnt i straffeprosessloven §§ 200 a, 202 a, 
202 c, 208 a, 210 a, 211, 212, 216 a, 216 b eller 216 m dersom det er grunn til å undersøke om 
noen forbereder en handling som rammes av  
a) straffeloven § 147 a,  

b) straffeloven §§ 90, 91 og 91 a eller  

c) straffeloven §§ 222, 223, 227, 229, 231 eller 233 og som retter seg mot medlemmer av 
Kongehuset, Stortinget, regjeringen, Høyesterett eller representanter for tilsvarende organer i 
andre stater.  

       Tillatelsen kan bare gis dersom det er grunn til å tro at inngrepet vil gi opplysninger av 
vesentlig betydning for å kunne forebygge handlingen, at forebygging ellers i vesentlig grad vil bli 
vanskeliggjort og inngrepet etter sakens art og forholdene ellers ikke fremstår som 
uforholdsmessig. Tillatelse til å nytte tvangsmidler som nevnt i straffeprosessloven §§ 200 a, 202 
c, 216 a og 216 m kan bare gis når særlige grunner tilsier det. Det kan ikke gis tillatelse til å 
ransake noens private hjem etter bestemmelsen her.  
       Dersom det ved opphold er stor fare for at muligheten til å forebygge et forhold som nevnt i 
første ledd bokstav c vil gå tapt, kan ordre fra sjefen eller den assisterende sjefen for Politiets 
sikkerhetstjeneste tre i stedet for kjennelse av retten, bortsett fra ved romavlytting som nevnt i 
straffeprosessloven § 216 m. Beslutningen skal snarest mulig, og senest 24 timer etter at 
tvangsmidlet ble tatt i bruk, legges frem for retten for godkjennelse. Beslutningen skal så vidt 
mulig være skriftlig og opplyse om hva saken gjelder og om formålet med bruken av 
tvangsmidlet. En muntlig beslutning skal snarest mulig nedtegnes. Straffeprosessloven § 216 d 
første ledd tredje til femte punktum gjelder tilsvarende.  
       Sjefen eller den assisterende sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste kan på samme vilkår som 
nevnt i første jf. annet ledd tillate bruk av tvangsmidler som nevnt i straffeprosessloven §§ 202 b 
og 216 l.  
Tilføyd ved lov 17 juni 2005 nr. 87 (i kraft 5 aug 2005 iflg. res. 5 aug 2005 nr. 849). Endres ved 
lov 20 mai 2005 nr. 28 (i kraft fra den tid som fastsettes ved lov) som endret ved lov 19 juni 2009 
nr. 74.  
 

                                                 
255 Jón F. Bjartmarz, „Ógnarmat og þjóðaröryggi“. Morgunblaðið, 11. maí 2008. 
256 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, „Matsskýrsla um hryðjuverkavarnir á Íslandi, fréttatilkynning“, 29. 
júní 2006. Aðgengileg á http://www.domsmalaraduneyti.is/frettir/frettatilkynningar/nr/1384. 
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Aðeins einni stofnun lögreglunnar er veitt þessi heimild, Politets 

sikkerhetstjeneste (PST). Þessi heimild er þó bundin tilteknum skilyrðum og er 

aðeins leyfileg í ákveðnum tilfellum. Aðeins er heimilt að beita forvirkum 

rannsóknarheimildum til að fyrirbyggja hryðjuverk, ólöglega njósnastarfsemi (n. 

ulovlig etterretningsvirksomhet), morð á æðstu ráðamönnum Noregs og 

sambærilegum yfirvöldum í öðru ríki.257 Ljóst er að slíkar heimildir skal túlka 

þröngt. Með því að heimila aðeins einni stofnun innan löggæslunnar að beita 

forvirkum rannsóknarheimildum er einnig komið í veg fyrir mögulega misnotkun 

heimildanna og þar með er réttaröryggi almennings aukið, sérstaklega í ljósi 

þeirrar ógnar sem friðhelgi einkalífs getur stafað af þeim. 

Heimildin er aðeins veitt í skamman tíma, eða fjórar til átta vikur.258 Við forvirkar 

rannsóknaraðgerðir er PST heimilt að beita ýmsum aðferðum sem teljast til 

sérstakra rannsóknaraðferða, svo sem leynilegum myndatökum á opinberum 

stöðum, notkun eftirfararbúnaðar og ýmiss konar hlerunum.259 

Þær upplýsingar sem aflað er með forvirkum rannsóknarheimildum er ekki heimilt 

að nota sem sönnunargögn við rannsókn sakamáls. Þó er sú undantekning gerð 

að heimilt er að nota þær upplýsingar sem aflað er með heimildunum við 

rannsóknir á mögulegum hryðjuverkaárásum. Forvirkar rannsóknarheimildir sem 

PST er veitt skal aðeins nota þegar aðrar rannsóknaraðferðir duga ekki.260 

Sé ætlunin að lögfesta sambærilega heimild hér á landi væri gagnlegt fyrir 

löggjafann að horfa til þeirrar skipunar sem rannsóknarheimildirnar hafa fengið í 

Noregi. Væri þá hægt að veita embætti ríkislögreglustjóra (greiningardeild) 

heimild til að beita forvirkum rannsóknaraðferðum.  

Forvirkar rannsóknarheimildir geta ógnað friðhelgi einkalífsins og er það helsta 

gagnrýnin á þær. Yrði heimild veitt fyrir beitingu þeirra væri mikið vald fært til 

lögreglu. Gagnrýnendur telja eflaust helstu ógnina vera við friðhelgi einkalífsins. 

Velta þarf fyrir sér hvort þörfin fyrir forvirkar rannsóknarheimildir sé svo mikil að 

við sættum okkur við þá ógn sem friðhelgi einkalífsins getur stafað af þeim. Hér 

                                                 
257 NOU 2009:15. Skjult informasjon-åpen kontroll, bls. 228. 
258 Sama heimild, bls. 230. 
259 Sama heimild,, bls. 228. 
260 Sama heimild, bls.  230-231. 
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vegast því í raun á hagsmunir samfélagsins og yfirvalda af því að upplýsa 

sakamál og þeir mikilvægu hagsmunir sem felast í að friðhelgi einkalífsins njóti 

verndar. 

11 Lokaorð 

Eitt helsta einkenni sérstakra rannsóknaraðferða lögreglu er að yfir þeim hvílir 

ákveðin leynd. Annað einkenni rannsóknaraðferðanna er að þær ganga nær 

persónuvernd og friðhelgi einkalífs en aðrar rannsóknaraðferðir sem lögregla 

beitir. 

Til þess að beita megi sérstökum rannsóknaraðferðum þurfa ákveðin skilyrði að 

vera til staðar. Rökstuddur grunur þarf að vera um afbrot, að um rannsókn á 

alvarlegu broti sé að ræða, aðrar rannsóknaraðferðir dugi ekki til að leysa 

viðkomandi sakamál, beiting aðferðanna hafi verulega þýðingu fyrir rannsókn 

máls og að rannsóknaraðferðir þessar stuðli ekki að brotum sem ella hefðu ekki 

verið framin. Ákvörðun um beitingu sérstakra rannsóknaraðferða þarf 

lögreglustjóri eða löglærður fulltrúi hans sem sinnir ákæruvaldsstörfum að taka. 

Ljóst er því að þessum rannsóknaraðferðum verður ekki beitt í öllum tilvikum 

þegar lögregla rannsakar sakamál. Það er því í höndum lögreglu að meta 

hvenær nauðsynlegt sé að beita sérstökum rannsóknaraðferðum.  

Lagaákvæði um sérstakar rannsóknaraðferðir var ekki lögfest hér á landi fyrr en 

við gildistöku sml. árið 2008 og ákvæðið á rætur sínar að rekja til sambærilegra 

ákvæða í löggjöf annarra Norðurlanda. Til þess að brjóta ekki í bága við ákvæði 

stjskr. og MSE. var nauðsynlegt að lögfesta reglur um sérstakar 

rannsóknaraðferðir.  

Þar sem ákvæðið er tiltölulega nýtt hefur ekki reynt mikið á beitingu þess fyrir 

dómstólum.  

Sérstakar rannsóknaraðferðir er ekki hægt að telja með tæmandi hætti, en þó 

teljast ákveðnar rannsóknaraðferðir falla undir hugtakið. Þær helstu eru skygging, 

notkun tálbeitu, afhending undir eftirliti, notkun á flugumanni, alþjóðleg 

sýndarviðskipti og notkun á eftirfararbúnaði. Telja verður að sú rannsóknaraðferð 

sem gengur hvað næst friðhelgi einkalífs þess sem sætir rannsókn sé notkun á 

tálbeitu.  
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Löggjöf Norðurlandanna, Íslands þar með talið, um  sérstakar rannsóknaraðferðir 

er keimlík og er í flestum tilvikum skipað á sambærilegan hátt, það er að 

ríkissaksóknara eða sambærilegu yfirvaldi, er falið að setja reglur um beitingu 

rannsóknaraðferðanna. Danir eru eina Norðurlandaþjóðin sem lögfest hefur 

reglur um notkun á tálbeitu.  

Sérstakar rannsóknaraðferðir og beiting þeirra ganga oft nærri friðhelgi 

einkalífsins. Ber lögregluyfirvöldum því að gæta réttaröryggis og réttinda þess 

sem sætir rannsókn þegar aðferðunum er beitt. Við rannsókn sakamála vegast 

annars vegar á hagsmunir þeirra sem grunaðir eru um afbrot og hins vegar 

hagsmunir samfélagsins af því að upplýsa brot. Friðhelgi einkalífsins ber að 

vernda þrátt fyrir kröfur samfélagsins um refsingar fyrir ýmis alvarleg brot. 

Meiri líkur en minni eru á að glæpum muni fjölga með árunum. Því eru líkur á 

aukinni beitingu ákvæðis um sérstakar rannsóknaraðferðir á komandi árum, þá 

sérstaklega í tengslum við skipulagða glæpastarfsemi. Lögregluyfirvöld þurfa því 

að beita öllum þeim heimildum sem þau hafa til að sporna við afbrotum, fylgjast 

vel með alþjóðlegri þróun á sviði sérstakra rannsóknaraðferða og tileinka sér 

nýjungar eins og kostur er. 

Samkvæmt heimild í 89. gr. sml. hefur ríkissaksóknari sett frekari fyrirmæli og 

reglur um sérstakar rannsóknaraðferðir. Fyrirmæli og reglur hafa verið gefin út 

um samskipti lögreglu við upplýsingagjafa við rannsókn sakamála, notkun 

tálbeitu, afhendingu undir eftirliti og um notkun á eftirfararbúnaði261. Í reglum og 

fyrirmælum þessum er að finna upplýsingar um hvernig beitingu viðeigandi 

aðferðar skuli vera háttað og hvenær notast megi við viðkomandi aðferð.  

Sú ákvörðun löggjafans að fela dómsmálaráðherra að setja reglur um sérstakar 

rannsóknaraðferðir hefur verið liður í því að gera regluverkið sveigjanlegra. Þessi 

skipan nýtir einnig betur þá sérþekkingu sem til staðar er og framsal valds til 

sérfróðra og sérhæfðra stjórnvalda er því eðlilegra og réttlætanlegra. 

Af reglum þessum má sjá að sérstakar rannsóknaraðferðir eru ekki aðferðir sem 

lögreglu er ætlað að beita í hvaða rannsókn sem er. Þarf rannsókn að uppfylla 

                                                 
261 Sjá fylgiskjöl 1-4 með fyrirmælum/leiðbeiningum ríkissaksóknara nr. 3/1999. 
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ströng skilyrði, sem verður að teljast eðlilegt, sérstaklega í ljósi þess að 

rannsóknaraðferðirnar eru til þess fallnar að skerða friðhelgi einkalífsins. 

Í dómaframkvæmd MDE hefur dómstóllinn lagt áherslu á að heimild, framkvæmd 

og eftirlit með sérstökum rannsóknaraðferðum sé skýr og fyrirsjáanleg.  

Íslensk lögregluyfirvöld telja mikilvægt í starfi sínu að hafa skýrar lagaheimildir til 

að efla löggæsluna í landinu. Skýrleiki reglna og fyrirmæla um beitingu sérstakra 

rannsóknaraðferða er afar mikilvægur og myndi auðvelda lögreglu störf sín og 

fyrirbyggja misnotkun á rannsóknaraðferðunum. Það má ekki vera vafamat 

hvernig túlka skuli slíkar reglur og fyrirmæli. Einnig myndi aukinn skýrleiki reglna 

og fyrirmæla um sérstakar rannsóknaraðferðir auðvelda lögreglu störf sín og 

draga úr þeim vafa sem stofnast getur við framkvæmd flókinna og erfiðra 

rannsókna á sakamálum. Sérstök skráning um notkun og beitingu sérstakra 

rannsóknaraðferða myndi einnig gagnast lögregluyfirvöldum, þá sérstaklega til að 

fylgjast með þróun aðferðanna. Slík skráning gæti verið í umsjón embættis 

ríkissaksóknara. 

Þau sönnunargögn sem aflað hefur verið með sérstökum rannsóknaraðferðum 

geta haft mikið gildi við að upplýsa það sem raunverulega hefur gerst, í því máli 

sem til meðferðar er. Slík sönnunargögn geta skipt sköpum um það hvort 

sakamál upplýsist og réttur aðili verði sakfelldur. Sú sérstaða sem telja verður að 

sérstakar rannsóknaraðferðir hafi benda sterklega til þess að þau sönnunargögn 

sem aflað er með slíkum aðferðum geti í ýmsum tilvikum vegið þyngra en gögn 

sem aflað er með öðrum rannsóknaraðferðum. Sérstaklega í ljósi þeirra þröngu 

skilyrða sem þarf að uppfylla svo heimilt sé að beita þeim, en beita þarf 

nákvæmum og flóknum vinnubrögðum þegar notast er við rannsóknaraðferðirnar. 

Af dómaframkvæmd MDE má sjá að máli skiptir að réttinda sakbornings til 

réttlátrar málsmeðferðar sé gætt. Dómstóllinn telur það skipta máli að sérstakar 

rannsóknaraðferðir hvíli á reglum sem séu fyrirsjáanlegar og gegnsæjar. Þar sem 

endurskoðun á reglum og fyrirmælum ríkissaksóknara er í vinnslu verður 

athyglisvert að sjá hvaða breytingar verði gerðar á þeim, það er hvort reglurnar 

og fyrirmælin verði skýrari, fyrirsjáanlegri og gegnsæjari. 
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Ljóst er að lögregluyfirvöld meta það svo að þörf sé á forvirkum 

rannsóknarheimildum en engin slík heimild er til staðar í gildandi lögum. Hafa 

lögregluyfirvöld aðallega horft til nágrannaríkja okkar sem lögfest hafa 

sambærilegar heimildir. 
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