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UPPTAKA 

Heimildir til upptöku eigna og ávinnings af broti í íslenskum rétti og samanburður við danskan 

og norskan rétt 

 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að fjalla um heimildir til upptöku í íslenskum rétti og skoða þróun 

heimildarinnar í gegnum tíðina fram til dagsins í dag. Í ritgerðinni verður ennfremur fjallað um 

sambærileg ákvæði danskra og norskra laga og þau borin saman við íslenskan rétt. Í ritgerðinni 

er hugtakið upptaka skilgreint og gildissvið heimildarinnar skoðað. Fjallað er um þróun 

heimildarinnar og sérstök áhersla lögð á núgildandi rétt, auk þess sem sérstaklega er gerð grein 

fyrir fráviki núgildandi upptökuheimilda frá meginreglunni um sönnunarbyrði ákæruvalds. 

Fjallað er um ferli muna frá byrjun máls þar til þeir eru gerðir upptækir og dómaframkvæmd 

síðustu ára greind. Að lokum er fjallað um danskan og norskan rétt og þeir bornir saman við 

þann íslenska. Af dómaframkvæmd má ráða að upptaka í íslenskum rétti hefur helst beinst að 

fíkniefnum og munum. Eru þeir þá haldlagðir og geymdir í tryggum vörslum lögreglu uns 

niðurstaða fæst í máli. Upptaka hefur ekki mikið beinst gegn ólögmætum ávinningi, þó að slíkum 

tilfellum hafi fjölgað og er mun algengara að sá ávinningur sé haldlagður frekar en kyrrsettur. 

Heimildir til upptöku eru í dönskum og norskum rétti að mörgu leyti víðari en í íslenskum rétti 

og gæti frekari samræmi við téð ákvæði aukið á skilvirkni hinna íslensku laga, en lítið hefur aftur 

á móti reynt á þau frá því að þau voru leidd í lög 1. janúar 2010. 

  



 

 

CONFISCATION 

Provisions on confiscation of assets and proceeds of crime in Icelandic legislation and 

comparison to the law in Denmark and Norway. 

 

The aim of this thesis is to discuss the legislation on confiscation in domestic law and examine 

the development of the concept up to the present day. The thesis will also discuss similar 

provisions of the Danish and Norwegian penal code and compare them to the Icelandic 

legislation. The thesis defines the concept of confiscation and the scope of the action is discussed. 

The development of the provisions on confiscation will be discussed and special emphasis will 

be placed on the present legislation, furthermore, a closer look will be taken at the present 

provisions on confiscation regarding the exception from the principle on burden of proof in 

prosecutions. The thesis covers the process of items or proceeds of crime from the beginning of 

the case until they are confiscated and the case law in recent years identified and the case law in 

the recent years will be analyzed. Finally there will be a discussion on Danish and Norwegian 

legislation and the provisions compared to the Icelandic provisions. Case law shows that 

confiscation in domestic law has mainly been focused on confiscation of drugs and objects. 

Those items have previously been seized and stored in the safe custody of the police until the 

judge has reached a decision in the case. Confiscation has not been focused much against illicit 

proceeds, although such cases have increased. Far more common is that the proceeds are seized 

rather than sequestered. Provisions on confiscation in the Danish and Norwegian legislation are 

in many ways broader than the provisions in the Icelandic legislation. Further conformity with 

the said provisions could increase the efficiency of the Icelandic provisions. However, the new 

provisions have not really been put to the test since they came into effect on the first of January 

2010. 
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Inngangur 

 

Upptaka er ein tegund refsikenndra viðurlaga sem dæma má í kjölfar refsiverðs verknaðar og 

beinist gegn munum eða ávinningi af broti. Upptaka, í þeim tilgangi sem hún er í dag, kom fyrst í 

lög árið 1869 og hafði heimildin lítið breyst frá þeim tíma þar til ný ákvæði voru leidd í lög árið 

2010. Tilgangur þessarar ritgerðar er að fjalla um heimildir til upptöku í íslenskum rétti og skoða 

þróun heimildarinnar í gegnum tíðina fram til dagsins í dag. Í ritgerðinni verður ennfremur 

fjallað um sambærileg ákvæði danskra og norskra laga og þau borin saman við íslenskan rétt.  

Í upphafi ritgerðarinnar verður leitast við að skilgreina hugtakið upptöku og fjalla um 

gildissvið heimildarinnar. Því næst er í öðrum kafla fjallað um þróun upptökuheimilda frá 

þjóðveldisöld og fram til dagsins í dag og leiðir það skrifin inn í þriðja kafla þar sem fjallað er 

um upptöku eins og heimildir gera ráð fyrir í dag og gerð grein fyrir því hvernig ferli upptöku 

byrjar oft með haldlagningu muna. Er þar fjallað um ferli muna og ávinnings frá því að mál hefst 

og þar til þeir eru eftir atvikum gerðir upptækir. Fjallað verður um haldlagningu og kyrrsetningu 

í því sambandi. Eftir umfjöllun um núgildandi rétt er í fjórða kafla fjallað um frávikið frá 

meginreglunni um sönnunarbyrði ákæruvaldsins út frá 69. gr. b almennra hegningarlaga. Reglan 

felur í sér að allan vafa um sönnun beri að skýra sakborningi í hag. Í fimmta kafla verður 

dómaframkvæmd nýliðinna ára skoðuð og meðal annars fjallað um algeng andlög upptöku. Í 

sjötta kafla fer fram samanburður á dönskum og íslenskum rétti að því er upptöku varðar. Eru 

ákvæðin birt ásamt umfjöllun um þau og samanburði við íslenskan rétt. Að lokum er í sjöunda 

kafla fjallað um samanburð norsks og íslensks réttar með sama hætti. 
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1. Hvað er upptaka? 

 

Í þessum fyrsta kafla ritgerðarinnar verður leitast við að skýra hugtakið upptöku og hver 

tilgangur hennar er. Notast verður við heimildir frá norðurlöndunum til aðstoðar þegar þess er 

völ, en t.a.m. hafa upptökuákvæði á Íslandi lengst af komið frá Danmörku.
1
 Þá verður einnig 

gerð grein fyrir gildissviði heimildarinnar. 

 

1.1. Skilgreining 

Upptaka er það þegar maður er þvingaður til að láta af hendi peninga, muni eða réttindi í 

refsimáli.
2
 Hún er eignatilfærsla sem felst í því að ríkið, í kjölfar brots á settum lögum tileinkar 

sér tiltekin verðmæti án þess að greiðsla komi fyrir til eigandans.
3
 Erlent heiti upptöku, þ.e. 

confiscation, er komið úr Latínu, en „confiscatio“ má þýða sem „til ríkissjóðs“ eða fiscus.
4
 

Upptaka eigna er ekki refsing heldur afleiðing refsiverðs verknaðar.
5

 Fellur hún í flokk 

refsikenndra viðurlaga. Andlag upptökunnar er ávinningurinn sem af broti hlýst eða munur sem 

var notaður við brot eða varð til við það. Upptaka á sér þó ekki stað varðandi ávinning í öllum 

málum er varðar afbrot, því oftar en ekki er einhver tiltekinn aðili sem á lögmæta kröfu til 

ávinningsins, svo sem þegar hlut er stolið. Er þá hluturinn tekinn frá brotamanninum og skilað til 

réttmæts eiganda. Sum mál eru þó með þeim hætti að ekki er til að dreifa aðila sem varð fyrir 

tapi sem svarar til þeirrar fjárhæðar sem brotamaðurinn hagnast um.
6
 Þá er beitt upptöku. 

Upptöku á ávinningi er þannig yfirleitt beitt í málum þar sem ekki er um tiltekinn brotaþola að 

ræða.
7
  

Tilgangurinn með upptöku er að svipta brotamann ólögmætum hagnaði af broti. Þá getur 

það haft varnaðaráhrif að gefa þau skilaboð að afbrot borgi sig ekki. Ennfremur er rétt að standa 

fast á því að afbrot geta ekki leitt af sér viðurkenndan eignarrétt.
8
 Þá getur upptakan sjálf haft 

                                           
1
 Sjá til samanburðar 2. kafla er fjallar um upptökuákvæði fyrr á tímum. 

2
 Waaben, Knud, Strafferettens almidelige del II, sanktionslæren, 5. útgáfa. Kaupmannahöfn 2001, bls. 82. 

3
 Greve, Vagn, Jensen, Asbjørn og Toftegaard Nielsen, Gorm, Kommenteret Straffelov, Almindelig del, 8. útgáfa. 

Kaupmannahöfn 2005, bls. 349. 
4
 Toftegaard Nielsen, Gorm, Strafferet 2, sanktionerne. Kaupmannahöfn 2002, bls. 137. 

5
 Alþingistíðindi, A- deild, 1939, bls. 352. 

6
 Inndragningsutvalget, NOU 1996:21 Mer effektiv inndragning av vinning. Ósló 1996, bls. 9. 

7
 Toftegaard Nielsen, Strafferet 2, bls. 138. 

8
 Waaben, Strafferettens almindelige del II,  bls. 82. 
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fyrirbyggjandi áhrif á frekari afbrot, svo sem þegar veiðafæri eru gerð upptækt, munir sem til 

verða við brot eru gerðir upptækir, s.s. falsaðir peningar og sprengjuefni eða munir sem almennt 

eru bannaðir, s.s. fíkniefni.
9
 Upptaka getur haft bæði almenn og sértæk varnaðaráhrif. Hinar 

sérstöku fela í sér varnaðaráhrif á hinn brotlega sjálfan, meðan hinar almennu fela í sér 

varnaðaráhrif á aðra en hinn brotlega.
10

 Það að vita af því að t.d. fiskur og veiðafæri verði gerð 

upptæk, fyrir utan refsinguna, getur haft fráhrindandi áhrif. Hin almennu varnaðaráhrif hafa 

þannig þau áhrif að væntanlegir brotamenn sjá að það borgar sig ekki að fremja brotið og þá, 

samkvæmt kenningunni, eiga sumir þeirra að fælast frá því að fremja það.
11

Tilgangur með 

upptöku er því af öryggis- og varnaðarsjónarmiðartoga, en einnig er um uppeldissjónarmið að 

ræða að því er varðar það að afbrot borgi sig ekki.
12

  

Til að átta sig á því hvað upptaka er getur verið gott að skoða þann mun sem er á upptöku 

og annars konar afskiptum ríksvaldsins. Upptaka skilur sig t.d. frá eignarnámi og skatti að því 

leiti að hún er ákveðin í tengslum við brot á lögum.
13

 Þá skilur upptaka sig einnig frá öðrum 

fjárhagslegum viðurlögum við broti, s.s. sektum, að ýmsu leiti. Munur er á upptöku og sektum 

bæði að því er varðar skilyrði fyrir þeim en einnig er munur fólginn í réttaráhrifum aðgerðanna 

tveggja.
14

 Þannig má beita upptöku við mun fleiri tilvik en beita má refsingu eða sektum, en 

frekar verður fjallað um það í kafla 1.2. um gildissvið upptökuákvæðisins. Annar munur á 

upptöku og sektum er að sé sekt ekki greidd liggur við henni vararefsing,
15

 sbr. 54. gr. hgl. Að 

lokum má benda á að brotaþoli getur átt rétt til greiðslu bóta af því upptæka, en slíkt á ekki við 

um sekt.
16

 Að lokum má gera greinarmun á því að upptaka er ekki ákveðin eftir grófleika brots 

og öðrum almennum viðmiðum eða greiðsluhæfni hins grunaða, sbr. 51. gr. hgl. Upptakan er 

þvert á móti ákveðin eftir því hvaða muni eða fjárhæðir er um að ræða í hverju tilviki fyrir sig. 

 

 

                                           
9
 Waaben, Strafferettens almindelige del II,  bls. 83.  

10
 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum, Reykjavík 1992, bls. 69. 

11
 Levi, Michael, Osofsky, Lisa, Investigating, seizing and confiscationg the prodeeds of crime, bls.12. 

12
 Jónatan Þómundsson, Viðurlög við afbrotum, bls. 85. 

13
 Toftegaard Nielsen, Strafferett 2, bls. 137. 

14
 Greve o.fl., Kommenteret Straffelov, bls. 351. 

15
 Greve ofl., Kommenteret Straffelov, bls. 350. 

16
 Greve ofl., Kommenteret Straffelov, bls. 351. 
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1.2. Gildissvið upptökuákvæðisins 

Ákvæði hegningarlaganna um upptöku taka ekki aðeins til þeirra verknaða sem teljast refsiverðir 

skv. lögunum sjálfum heldur taka þau einnig til sérrefsilaga.
 17

 Sem dæmi má nefna brot gegn 

lögum um ávana og fíkniefni, umferðarlög, áfengislög o.fl. Þá geta reglur sérrefsilaganna vikið 

frá hinum almennu reglum sem almenn hegningarlög kveða á um.
18

 Beiting upptökuákvæða er 

valbundin, sbr. orðalag 1. mgr. 69. gr. hgl. „gera má.“  

Almenna reglan er að saknæmiskröfur vegna refsinga og annarra viðurlaga eru þær 

sömu.
19

 Aftur á móti getur upptöku í sumum tilfellum verið beitt þrátt fyrir sýknu, ósakhæfi og 

jafnvel andlát brotamanns.
20

 Þar sem tilgangurinn með upptöku er að svipta menn ólögmætum 

ávinningi og að fyrirbyggja að munir séu nýttir við afbrot hefur það þau áhrif að saknæmi er ekki 

skilyrði fyrir upptöku.
21

 Til dæmis getur upptaka farið fram gagnvart einstaklingi sem ósakhæfur 

er vegna æsku.
22

 Er þetta til dæmis niðurstaða landsréttar í Danmörku í dómi nr. U 2000.2547 Ø 

þar sem upptaka á hlutum var  talin geta farið fram vegna afbrots einstaklings undir 15 ára aldri, 

en refsingu verður ekki beitt sé brotamaður undir þeim aldri, sbr. 14. gr. hgl. Sömuleiðis getur 

upptaka farið fram þrátt fyrir að viðkomandi sé ósakhæfur vegna annarra þátta, s.s. 

geðrofssjúkdóma eða andlegra annmarka.
23

 Þá getur upptaka ennfremur farið fram þrátt fyrir að 

brotamaður sé sýknaður, líkt og í dómi Hæstaréttar nr. 448/2007, en í héraðsdómi hafði ákærði 

verið sakfelldur fyrir handhöfn fíkniefna og þau gerð upptæk, en fyrir Hæstarétti þótti ekki sýnt 

að ákærði hefði vitað eða mátt vita af fíkniefnum þeim sem í fangaklefa hans voru. Var ákærði 

sýknaður af refsikröfu ákæruvaldsins vegna þessa. Upptöku efnanna sem fór fram í héraðsdómi 

hafði þó ekki verið áfrýjað. Þá getur upptaka farið fram þrátt fyrir fyrningu sakar, sbr. dóm 

Hæstaréttar nr. 19/1982. A hafði verið ákærður fyrir að kaupa og selja fíkniefni. Brotin voru 

framin árið 1973, en málið dróst mikið og var ekki dómtekið fyrr en í nóvember 1980. A var 

sakfelldur í héraði og dæmdur til 7 mánaða fangelsisrefsingar og upptöku fíkniefna. Hæstiréttur 

komst að því að málið hefði dregist um of, án þess að ákærða yrði um kennt. Komst dómurinn að 

því að sök A hefði verið fyrnd þegar málið var tekið til meðferðar og bæri því að sýkna ákærða 

                                           
17

 Alþingistíðindi, A-deild, 1939, bls. 352. 
18

 Þórður Eyjólfsson, „Upptaka ólöglegs ávinnings“. Tímarit lögfræðinga 1952 (4), bls. 188. 
19

 Jónatan Þómundsson, Afbrot og refsiábyrgð II, 2. útgáfa, Reykjavík 2002, bls. 39. 
20

 Greve ofl., Kommenteret Straffelov, bls. 350, Alþingistíðindi, A- deild, 1939, bls. 366. 
21

 Waaben, Strafferettens almindelige del II, bls. 83. 
22

 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III, Reykjavík 2004, bls. 86. 
23

 Sama heimild bls. 87. 
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af refsikröfum. Aftur á móti var staðfest ákvæði héraðsdóms um upptöku efnanna. Meira verður 

fjallað um samband upptöku og fyrningar í næsta kafla, 1.3. um fyrningu upptöku. 

Upptaka getur sömuleiðis farið fram þrátt fyrir dauða sökunauts. Þrátt fyrir að þessi 

heimild hafi ekki lögfest fyrr en með lögum nr. 20/1981 um breytingu á almennum 

hegningarlegum, var hún viðurkennd staðreynd.
24

 Ákvæðið er nú að finna í 2. mgr. 83. gr. b. hgl. 

og fer upptakan samkvæmt ákvæðinu fram með þeim hætti að ríkissaksóknari óskar eftir 

úrskurði frá héraðsdómara um fullnægingu ákvæða um eignaupptöku. Skilyrði fyrir beitingu 

ákvæðisins er að um hagnað sakfellda af broti sé að ræða, eða að hún varði hluti, sem til hafa 

orðið við misgerning. Upptakan getur farið fram þótt aðeins sé hluti upptökukröfunnar ógreiddur. 

Dómari getur í úrskurðinum breytt eignarupptökuákvæði svo, að í stað upptöku á hlut komi 

tiltekin fjárhæð. Hafi brotamaður látist áður en hann var dæmdur er álitamál hvort að upptaka 

fari fram, en í frumvarpi til breytingarlaga nr. 20/1981 segir að í slíkum tilfellum verði refsingu 

og öðrum viðurlögum yfirleitt ekki beitt.
25

 

 

1.3. Fyrning upptöku 

Fyrningarfrestir varðandi upptöku eru tvennskonar. Annars vegar er fyrningarfrestur varðandi 

upptöku áður en dómur hefur fallið. Er þá spurningin hve langur tími líður frá því að brot var 

framið þar til að fyrningarfrestur er rofinn. Í 6. mgr. 82. gr. hgl. er fjallað um fyrningarfrestinn 

eftir að brot var framið. Segir þar að sé sök fyrnd skuli ekki refsa fyrir brotið né dæma viðurlög. 

Þá skuli heldur ekki beita eignarupptöku. Fyrningarfrestur um eignarupptöku er ekki skemmri en 

5 ár, en 10 ár um eignaupptöku skv. 1. mgr. 69. gr. hgl. og hliðstæðum ákvæðum í sérrefsilögum. 

Ákvæðið felur þannig í sér að upptaka getur ekki farið fram skv. 69. gr. a hgl. eftir að 5 ár eru 

liðin frá því að brot var framið. Upptaka getur þó farið fram á ávinningi sem af broti hlýst 10 

árum eftir að það var framið. Þannig getur verið mismunandi fyrningarfrestur á upptöku og 

refsingu sem liggur við broti. Þessi munur á fyrningarfresti upptöku og refsingar gerir það að 

verkum að upptaka getur farið fram þrátt fyrir að refsingu verði ekki beitt sökum fyrningar.
26

 

                                           
24

 Alþingistíðindi, A-deild, 1939, bls. 366. 
25

 Alþingistíðindi, A-deild, 1980-1981, bls. 329. 
26

 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum, bls. 321. 
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Ákvæði 83. gr. a hgl. fjallar um fyrningu upptöku eftir að niðurstaða er fengin í sakamáli 

og er svohljóðandi: „Eignaupptaka, sem ákveðin er með dómi, úrskurði eða sátt, fellur niður 

þegar liðin eru 5 ár frá því að unnt var að fullnægja ákvörðun um eignarupptöku. Í dómi er þó 

heimilt að ákveða að frestur sé allt að 10 árum. Ákvæði 2. mgr. gildir einnig um 

eignarupptöku.“ Í greinargerð með frumvarpi sem varð að lögunum segir „lagt er til að 

fyrningarfrestur verði 10 ár um eignaupptöku skv. 3. tl. 69. gr. hgl. (munir eða ávinningur sem 

aflað hefir verið með broti), svo og um hliðstæða eigaupptöku í sérlögum, nema þau kveði 

öðruvísi á.“
27

 Áhugavert er að í frumvarpinu segir varðandi fyrningarfrestinn um eignaupptöku: 

„eru nokkur rök til þess að tiltaka rýmri frest um eignaupptöku en fésekt, m.a. vegna þess að hér 

er oft til að dreifa háum fjárhæðum og auk þess er hér ekki fyrir að fara slíku þvingunarúrræði 

við innheimtu sem vararefsing er um fésektir. 10 ára reglan veitir m.a. svigrúm til að dreifa 

innheimtu á upptökufé yfir alllangt árabil.“
28

  

 

  

                                           
27

 Alþingistíðindi, A-deild 1980-1981, bls. 326. 
28

 Sama heimild, bls. 328. 
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2. Sögulegt ágrip 

 

Í þessum kafla verður fjallað um heimildir til upptöku frá þjóðveldisöld og fram til dagsins í dag. 

Áhugavert er að sjá þær breytingar sem orðið hafa á ákvæðum um upptöku eftir tilkomu 

almennra hegningarlaga frá árinu 1869 og hvernig ákvæðin breytast við breytta þjóðfélagsþörf. 

Farið verður í það hvaðan upptökuheimildirnar komu auk skýringa á þeim og dæmi tekin úr 

dómaframkvæmd þegar það á við. 

 

2.1. Refsingar frá þjóðveldisöld til 19. aldar 

Á þjóðveldisöld var ekki gerður greinarmunur á refsimálum og einkamálum, ólíkt því sem 

þekkist í dag.
29

 Á þessum tíma tíðkuðust einkum þrenns konar refsingar, og eru heimildir um þær 

meðal annars að finna í Konungsbók Grágásar og Staðarhólsbók.
30

 Vægasta refsingin var kölluð 

útlegð sem fól í sér að viðkomandi þurfti að leggja út fé, ýmist bætur eða fjársektir.
31

 Önnur 

tegund refsinga var fjörbaugsgarður, séríslenskt fyrirbæri, sem fól í sér að menn skyldu hverfa af 

landi brott í þrjú ár innan þriggja ára frá uppsögu dómsins.
32

 Að lokum var mælt fyrir um 

skóggang, en það var þyngsta refsingin sem fyrirfannst. Skóggangi var beitt fyrir þau brot er 

viðsjárverðust þóttu.
33

 Skóggangur lá við brotum gegn lífi og líkama manna. Gat skóggangur 

þannig legið við broti allt frá manndrápi að smávægilegum sárum, en skilyrði var að á brotaþola 

sæist og ásetnings var krafist til þess að refsingin lægi við brotinu.
34

 Einnig varðaði það 

skóggangi að yrkja níðvísur um menn.
35

 Þjófnaður gat varðað skóggangi ef hann nam meira en 

hálfum eyri. Skemmdi maður eigur fyrir öðrum og tjónið nam kúgildi eða meira varðaði það 

einnig skóggangi. Ásetningur var einnig skilyrði fyrir því að skóggangi væri beitt í slíkum 

tilfellum.
36

 Þá vörðuðu samfarir manns við konu utan hjónabands skóggang, en einnig nauðgun 

                                           
29

 Jakob Benediktsson, „Landnám og upphaf allsherjarríkis“. Í Sigurður Líndal (ritstj.), Greinar úr réttarsögu. 

Reykjavík 2005, bls. 185. 
30

 Lúðvík Ingvarsson, Refsingar á Íslandi á þjóðveldistímanum. Reykjavík 1970, bls. 95. 
31

 Jakob Benediktsson, „Landnám og upphaf allsherjarríkis“. bls. 184. 
32

 Sama heimild, bls. 185. 
33

 Lúðvík Ingvarsson, Refsingar á Íslandi á þjóðveldistímanum, bls. 95. 
34

 Sama heimild, bls. 96. 
35

 Sama heimild, bls. 96. 
36

 Sama heimild, bls. 97. 



10 
 

og tilraun til nauðgunar.
37

 Skóggangi var  ennfremur beitt fyrir fjölkyngi og meiriháttar 

sifjarspell.
38

 

Skóggangsrefsingin fól í sér að menn skyldu vera réttlausir í landinu og útskúfaðir. 

Skóggangur var refsing sem átti rætur að rekja til Noregs, en þá höfðust hinir dæmdu fyrir í 

skógum. Bæði skóggangur og fjörbaugsgarður höfðu í för með sér upptöku eigna sem fór fram 

með svokölluðum féránsdómi. Féránsdómur fór fram á heimili hins seka og samanstóð af tólf 

mönnum sem goði úr þingi hins seka tilnefndi.
39

 Þeir sem fé geymdu fyrir hinn seka komu með 

það og skuldunautar hans áttu jafnframt að vera viðstaddir.
40

 Það kom í hlut sækjanda í málinu 

að innheimta fé frá skuldunautum hins seka.
41

 Eignum hins seka var skipt með þeim hætti að 

fyrst var dreginn frá eignarhlutur eiginkonu hans og veðhafar fengu greiddar sínar kröfur. Greiða 

átti þeim mönnum sem skógarmaður hafði unnið á sök. Ef fé var afgangs, þegar búið var að 

greiða kröfur á hendur hinum dæmda, var goðanum sem sá um féránsdóminn greidd ein skepna 

fyrir ómakið. Ef enn var afgangur átti að deila fénu þannig að helmingur þess fór til sækjanda í 

málinu en hinn helmingurinn fór annað hvort til þingnauta á vorþingi eða fjórðungsmanna á 

alþingi eftir því á hvaða þingi dómur var kveðinn upp.
42

 Allar eigur hins seka voru teknar og var 

þannig um almenna upptöku að ræða, ólíkt upptöku á tilteknum munum eða eignum sem þekkist 

í dag.
43

  

 

2.2. Þróun lagareglna um upptöku 

Allt til ársins 1824 flokkaðist upptaka sem refsing, en sá háttur var afnuminn með tilskipun frá 

24. september það ár.
 44

  Grundvallarbreyting varð því með tilkomu almennra hegningarlaga frá 

25. Júní 1869. Í þessum undirkafla sögulegs ágrips verður fjallað um þróun lagareglna um 

upptöku frá fyrrnefndu ákvæði allt til dagsins í dag, en fjallað verður um upptökuheimildir eins 

og þær eru lögum samkvæmt í dag í kafla 3.1., Upptökuheimildir í almennum hegningarlögum. 

                                           
37

 Sama heimild, bls. 96. 
38

 Sama heimild, bls. 98. 
39

 Jakob Benediktsson, „Landnám og upphaf allsherjarríkis“. bls. 185. 
40

 Lúðvík Ingvarsson, Refsingar á Íslandi á þjóðveldistímanum, bls. 107. 
41

 Sama heimild, bls. 108. 
42

 Sama heimild, bls. 108. 
43

 Þórður Eyjólfsson, „Upptaka ólöglegs ávinnings“. bls. 187. 
44

 Sama heimild, bls. 197 
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2.2.1. Almenn hegningarlög frá 25. júní 1869 

Árið 1869 var almennt ákvæði um upptöku í þeim skilningi sem við þekkjum í dag fyrst lögfest
45

 

með almennum hegningarlögum frá 25. Júní 1869.
 46

 Lögin voru að miklu leyti samhljóma 

dönsku hegningarlögunum frá 10. febrúar 1866, enda var ekki um ný lög að ræða heldur 

heimfærslu dönsku laganna í íslensk lög, með þeim breytingum sem voru nauðsynlegar vegna 

„frábrugðinna landshaga íslands.“ 
47

 Ákvæðið, sem var að finna í 35. gr., var svohljóðandi:  

Hluti þá, sem orðið hafa til fyrir misgjörning, eða hafðir hafa verið eða ætlaðir til að 

drýgja brot með, má gjöra upptæka með dómi, ef það þykir nauðsynlegt í þarfir hins 

opinbera. Einnig má kveða á með dómi, að þeir munir skuli gjörðir upptækir, er fengizt 

hafa fyrir glæp, og enginn á löglegt tilkall til.
 48

  

 

Upptaka flokkaðist ekki sem refsing á þeim tíma, enda var sá háttur sem fyrr segir afnuminn árið 

1824, en talið var upp í 10 gr. laganna hvaða refsingar dæma mátti menn til eftir 

hegningarlögunum, en þær voru líflát, hegningarvinna, fangelsi, sektir og missir embættis, 

sýslunar- eða kosningarrétts. Karlmönnum á aldursskeiði 15-18 ára mátti dæma hýðingu með 

reyrpriki og börnum hýðingu með vendi.
49

  

 

2.2.2. Almenn hegningarlög nr. 19/1940 

Ný hegningarlög voru lögleidd á Íslandi þann 12. febrúar 1940. Lögin voru, líkt og 

hegningarlögin frá 1869, fengin frá danakonungi. Upptökuákvæðið breyttist töluvert frá hinum 

eldri lögum og varð ítarlegra. Ákvæðið var að finna í 69. gr. laganna og var svohljóðandi: 

 Gera má upptækt með dómi: 

1. Hluti, sem orðið hafa til við misgerning eða hafðir hafa verið til að drýgja brot með, 

nema þeir séu eign manns, sem ekkert er við brotið riðinn. 

2. Hluti, sem ætla má, að ákvarðaðir séu til notkunar í glæpsamlegu skyni, ef nauðsynlegt 

þykir vegna réttaröryggis. 

3. Muni eða ávinning, sem aflað hefur verið með broti, og enginn á löglegt tilkall til, eða 

fjárhæð, sem svarar til slíks ávinnings. 

Hið upptæka skal vera eign ríkissjóðs, nema annað sé sérstaklega ákveðið í lögum. Hafi 

einhver beðið tjón við brotið, skal hann þó eiga forgang til andvirðisins, ef bætur fást ekki 

á annan hátt. 

                                           
45

 Þórður Eyjólfsson, „Upptaka ólöglegs ávinnings“, bls. 188. 
46

 Tíðindi frá Alþingi, 1869, bls. 7. 
47

 Tíðindi frá Alþingi, 1867, bls. 125. 
48

 Tíðindi frá Alþingi, 1869, bls. 16. 
49

Tíðindi frá Alþingi, 1869, bls. 9. 
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Nú er félagi slitið með dómi, og skal þá gera eignir þess upptækar til handa ríkissjóði, 

enda taki ríkisvaldið bækur þess og skjöl til varðveizlu.  

 

Upptökuheimildin að því er varðaði hluti sem orðið höfðu til fyrir misgerning eða hafðir höfðu 

verið til að drýgja afbrot með, sbr. 1. tl. 1. mgr. 69. gr. hélst óbreytt. Gat hér verið um að ræða 

ýmsa muni, s.s. hnífa eða brugg. Við ákvæðið bættist takmörkun á upptökuheimildinni, því ekki 

var heimilt að gera upptæka fyrrnefnda muni, væru þeir í eigu manns sem ekkert væri við brotið 

riðinn. Sem dæmi um beitingu þessa ákvæðis má til að mynda líta á dóm Hæstaréttar nr. 

239/1995, þar sem J ætlaði að hrekkja félaga sinn G þar sem sá síðarnefndi sat á útikamri með 

því að skjóta úr haglabyssu á kamarinn. Skaut hann tvisvar af byssunni, en við seinna skotið fóru 

högl í gegnum krossviðarplötu á kamrinum og í andlit G. Var hann sakfelldur fyrir brot gegn 4. 

mgr. 220. gr. hgl. og brot gegn lögum um skotvopn. Krafist var upptöku á tveimur haglabyssum 

sem lögregla lagði hald á við rannsókn málsins. Í niðurstöðu dómsins segir: „Í ákæru er krafist 

upptöku á tveimur haglabyssum. Fram er komið að önnur þeirra … er í eigu bróður ákærða. 

Brestur þegar af þeirri ástæðu lagaskilyrði fyrir upptöku á skotvopni þessu og ber að hafna kröfu 

ákæruvaldsins þar um.“  

Áfram var í lögunum heimild til upptöku á munum sem ætlaðir voru til brota og 

nauðsynlegt taldist að gera upptæka vegna réttaröryggis, sbr. 2. tl. 1. mgr. 69. Sem dæmi um 

beitingu 1. og 2. töluliða 1. mgr. 69. gr. má líta dóm Hæstaréttar nr. 212/1985, en þar hafði S í 

fjölmörg skipti ekið bifreiðum sínum án réttinda og ölvaður. Var þess krafist að hann yrði 

dæmdur til að þola upptöku á bifreiðum sínum með vísan til fyrrgreindra ákvæða. Í niðurstöðu 

héraðsdóms sagði: 

 Heimildin í 1. tl. lýtur aðallega að munum sem afbrot hafa verið framið með en eru almennt 

notaðir í löglegum tilgangi, en heimild 2. tl. tekur aðallega til muna sem beinlínis eru til þess 

fallnir að drýgja afbrot með og teljast því almennt hættulegir réttaröryggi manna. … Á 

undanförnum árum hefur ákærði því síst dregið úr þessari afbrotaiðju sinni og er þess ekki að 

vænta, ef litið er til sakarferils hans, að hann hyggist láta af henni. Þrátt fyrir að ekki verið 

komið í veg fyrir að ákærði haldi enn áfram að aka undir áhrifum áfengis og ökuréttindalaus, 

þótt bifreiðar hans verði gerðar upptækar, má ætla að með því verði ákærða gert erfiðara um 

við að halda áfram að stofna umferðaröryggi og lífi samborgara sinna í hættu. Þykir því rétt 

með vísan til 1. mgr. 1. og 2. tl. 69. gr. almennra hegningarlaga rétt[sic] að taka til greina 

kröfu ákæruvaldsins um upptöku framangreindra bifreiða, og verða þær eign ríkissjóðs. 

 

Dómurinn var staðfestur í Hæstarétti með vísan til forsendna héraðsdóms að því er varðaði aðra 

bifreiðina, en ákvæði um upptöku hinnar var fellt úr gildi þar sem bifreiðin hafði verið seld á 

uppboði áður en hinn áfrýjaði dómur var tekinn til meðferðar.  
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Með almennum hegningarlögum frá 1940 var það nýmæli að heimilt væri að gera 

upptækan ávinning sem aflað væri með broti. Með ávinningi í eldri lögum hafði verið heimild til 

að gera upptæka muni sem aflað hafði verið með broti og enginn ætti tilkall til,
50

 en með þessari 

breytingu var heimildin rýmkuð þannig að hún næði einnig til þess að gera upptækan ávinning af 

broti. Þannig varð mögulegt að gera upptækan ávinning í peningaformi, eins og sjá má t.d. í 

dómi Hæstaréttar nr. 127/1958, en þar hafði S gerst sekur um það að selja áfengi. Var ágóði 

hans af sölunni, kr. 2000, gerður upptækur með vísan til 3. tl. 1. mgr. 69. gr. Í athugasemdum 

með frumvarpinu við ákvæðið sagði að nauðsynlegt væri að hafa slíka heimild, þar sem 

óviðeigandi væri að brotamaður héldi eftir ávinningi sem hann hefði aflað sér með refsiverðu 

athæfi á þeim grundvelli að ekki væri vitað hver eigandinn væri.
51

 

Ákvæðið var bundið upptöku á ávinningi í tilfellum þar sem enginn ætti lögmætt tilkall til 

hans. Sem dæmi um þetta má sjá dóm Hæstaréttar nr. 372/2002 en þar hafði S gerst sekur um 

fjársvik og skjalafals. Hafði hann með fölsuðum millifærslubeiðnum fengið lagðar inn á reikning 

sinn háar fjárhæðir frá bönkum í Englandi og Norður Írlandi. Var honum gert að sæta fangelsi í 

tvö ár og greiða skaðabótakröfur til bankanna. Ekki var fallist á upptöku á mismuni þeim sem var 

á heildar ávinningi hans og skaðabótakröfu bankanna á þeim forsendum að 3. tl. 1. mgr. 69. gr. 

hgl. takmarkaði upptökuna við ávinning sem enginn ætti lögmætt tilkall til. Þar sem vitað væri af 

hverjum ákærði hefði svikið fé og hverjir ættu þannig lögmætt tilkall til þeirra fjármuna væri 

ekki hægt að fallast á upptökukröfur, þrátt fyrir að lögmætir eigendur fjársins hefðu ekki nýtt sér 

rétt sinn nema að litlu leyti til að halda uppi bótakröfum sínum.  

Með lögunum frá 1940 bættist við ákvæðið ný málsgrein, 2. mgr. 69. gr. hgl. Í ákvæðinu 

var áréttað að hið upptæka skyldi vera eign ríkissjóðs nema annað væri sérstaklega ákveðið í 

lögum.
52

 Ákvæði 2. mgr. 69. gr. fól einnig í sér heimild til þess að láta þá sem hefðu orðið fyrir 

tapi við brot eiga forgang að andvirði þess upptæka, ef bætur fengjust ekki á annan hátt. Slíkt var 

gert í dómi Hæstaréttar nr. 1/1963. Í málinu hafði G slegið eign sinni á poka með 

gullpeningum sem hann sá detta úr röri við uppskipun úr m/s Gullfossi. S keypti af honum 

peningana, vitandi með hvaða hætti G hafði komist yfir þá. Peningarnir dreifðust svo til ýmissa 

                                           
50

 sbr. til dæmis dóm Hæstaréttar í máli nr. 1/1963. Talið var heimilt að gera gullpeninga upptæka, þar sem ekki 

var vitað hver lögmætur eigandi þeirra væri og ekki líklegt að raunverulegur eigandi finndist. 
51

 Alþingistíðindi, A- deild, 1939, bls. 368. 
52

 Sem dæmi lög þar sem hið upptæka rennur ekki í ríkissjóð má sjá 1. mgr. 27. gr. laga nr. 52/2006 um 

Landhelgisgæslu Íslands, en þar segir að sektarfé og andvirði upptækra verðmæta vegna brota gegn 

fiskveiðilöggjöfinni skuli renna í sjóð er nefnist Landhelgissjóður Íslands. 

http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/139a/2006052.html&leito=uppt%E6k%2A%5C0eign#word3
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manna sem keyptu þá í góðri trú. Krafist var upptöku á peningunum og fengust þeir flestir til 

baka í hendur lögreglu. Nokkrir menn kröfðust þess að fá bætt það tjón sem þeir urðu fyrir við 

það að þurfa að skila gullpeningunum. Mönnunum var hverjum um sig áskilinn forgangur að 

andvirði þeirra peninga, sem þeir létu af hendi, að svo miklu leyti sem bætur fengust ekki á 

annan hátt fyrir tjón það, sem þeir urðu fyrir. 

Áhugavert er að upptökuheimildin var á þessum tíma talin talsvert víðtæk, en sú afstaða 

löggjafans kom fram í athugasemdum við frumvarpið. Á sama stað var þó tekið fram, að þar sem 

einungis væri um heimild að ræða, en ekki skyldu, myndi þetta ekki koma að sök enda væru 

dómarar líklegir til að beita upptökuheimildinni í hófi.
 53

 Ákvæðið hélst óbreytt í 57 ár eða allt til 

ársins 1997 og beindist fyrst og fremst að áfengislagabrotum og þar á eftir fíkniefnabrotum. 

 

2.2.3. Lög um breytingu á almennum hegningarlögum nr. 10/1997 

Árið 1997 var gerð breyting á upptökuákvæðinu í 69. gr. hgl. með lögum 10/1997. Breytingarnar 

voru lagðar fram til þess að hægt væri að fullgilda tvo alþjóðasamninga á sviði refsiréttar. Þetta 

voru samningur Sameinuðu þjóðanna gegn ólöglegri verslun með fíkniefni og skynvilluefni frá 

20. desember 1988
54

 og samningur um þvætti, leit, hald og upptöku ávinnings af afbrotum frá 8. 

nóvember 1990,
 55

 gerður á vettvangi Evrópuráðsins. Helsta markmið samninganna var koma í 

veg fyrir að brotamenn gætu notið ávinningsins af brotunum, en hann er einmitt aðalhvatinn að 

baki þeim.
56

 Á árunum í kringum frumvarpið hafði þróun í alþjóðlegri samvinnu sem sporna átti 

við glæpastarfsemi einkennst af aðgerðum gegn peningaþvætti, að hægt væri ná til og gera 

upptækan ágóða af afbrotum og að þeir sem fremdu brotin gætu ekki komið undan eða notið 

ávinningsins af þeim.
57

 Breytingin á lögunum fól í sér að aftan við 3. tl. 1. mgr. 69. gr. hgl. 

bættist: „eða muni sem keyptir eru fyrir ávinninginn. Ef ekki er unnt að færa fullar sönnur á 

fjárhæð ávinningsins er dómara heimilt að áætla fjárhæðina.“  

                                           
53

 Alþingistíðindi, A- deild, 1939, bls. 368. 
54

 Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna gegn ólöglegri verslun með fíkniefni og skynvilluefni, 20. desember 1988, 

Stjórnartíðindi, C-deild, nr. 18/1997.  
55

 Samningur um þvætti, leit, hald og upptöku ávinnings af afbrotum, 8. nóvember 1990, Stjórnartíðindi, C-deild, nr. 

19/1997. 
56

 Alþingistíðindi, A-deild, 1996-1997, bls. 1657. 
57

 Alþingistíðindi, A-deild, 1996-1997, bls. 1657. 
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Með breytingunni árið 1997 var kveðið skýrt á um að gera mætti upptæka hluti sem keyptir væru 

fyrir ávinning, s.s. ökutæki.
58

 Upptökuákvæðið frá 1940 hafði að vísu verið túlkað á þá leið af 

dómstólum en tryggara þótti að orða heimildina sérstaklega í lögum.
59

 Dæmi um það að 

jafnvirðisupptaka hafi verið túlkuð af upptökuákvæðinu, áður en það var í lög leitt, má sjá í dómi 

Hæstaréttar nr. 323/1990, sem upp var kveðinn 7 árum fyrir nefnda breytingu. Í málinu, er 

varðaði innflutning á kókaíni, var krafist upptöku á bifreið ákærða, þar sem hún væri keypt fyrir 

ávinnings hans af broti. Var fallist á kröfurnar í héraði en Hæstiréttur féllst ekki á að nægjanlega 

hefði verið sannað að fé það sem ákærði hefði notað til kaupanna hefði verið gróði af 

fíkniefnasölu. Var upptöku á bifreiðinni því hafnað. 

Seinni málsgrein hins nýja 3. tl. fól sem fyrr segir í sér að dómara var heimilt að áætla 

fjárhæð ávinnings ef ekki var unnt að færa fullar sönnur um fjárhæðina. Fram kemur í 

athugasemdum við frumvarpið að í framkvæmd hafi reynst erfitt að leggja fram gögn um 

nákvæma fjárhæð ávinnings af broti. Þrátt fyrir að ljóst hafi verið að brotamaður hafi hagnast af 

broti töldu dómstólar sér ekki heimilt að áætla fjárhæðina þegar ekki var unnt að ákveða hana 

með hliðsjón af sönnunargögnum í málinu. Upptökuákvæðið frá 1940 kom því ekki að 

tilætluðum notum.
60

 Sem dæmi um þessa eldri framkvæmd má til dæmis sjá dóm Hæstaréttar 

nr. 154/1968, en í málinu hafði V, hárskerameistari, selt á rakarastofu sinni herraklippingar á 80 

krónur í stað 73 króna. Fram kom að einn dag hafi hann t.d. selt 20-30 klippingar á 

framangreindu verði. Sagði í niðurstöðu dómsins: „Það er að vísu ljóst, að um einhvern 

ólögmætan ávinning hefur verið að ræða af brotum ákærða, en engin tök eru á að sannreyna þann 

hagnað. Er þannig ekki fært að verða við kröfu ákæruvalds um ávinningsupptöku.“  

Með breytingunni varð mögulegt að áætla ávinning ákærða en rétt þótti að leggja áherslu 

á að venjulegar sönnunarreglur giltu eftir sem áður um að maður hafi í reynd haft ávinning af 

broti.
61

 Í dómi Hæstaréttar nr. 72/2005 má sjá dæmi um það að dómurinn áætlaði hagnað, í 

tilviki þar sem ekki var hægt að færa sönnur á nákvæmum hagnaði. Fjórir menn voru sakfelldir 

fyrir ýmist innflutning eða hlutdeild í innflutningi á kannabisefnum frá Danmörku og var gert að 

sæta frá 4 mánaða til 20 mánaða fangelsisvist. Upptæk voru gerð í ríkissjóð 7.935 g af kannabis 

                                           
58

 Sjá til dæmis Dóm Hæstaréttar nr. 333/2000. Krafist var upptöku á nokkrum ökutækjum sem hald hafði verið 

lagt á, til jafnvirðisupptöku á ágóða vegna fíkniefnasölu. Ekki kom þó til álita að gera þau upptæk eins og kröfugerð 

í ákæru var háttað, en ökutækin höfðu ekki verið tilgreind í ákærunni. 
59

 Alþingistíðindi, A-deild, 1996-1997, bls. 1665. 
60

 Alþingistíðindi, A-deild, 1996-1997, bls. 1663. 
61

 Alþingistíðindi, A-deild, 1996-1997, bls. 1665. 
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og 1,69 g af tóbaksblönduðu kannabis. Í héraðsdómi var lagst í nákvæma útreikninga á ætluðum 

hagnaði X og Y af fyrri sendingunni, þar sem mið var tekið af meðalgengi dönsku krónunnar og 

kaup- og söluvirði fíkniefnanna. Fyrir lá hver hagnaður þeirra var eftir fyrri sendingu 

fíkniefnanna, en um hagnað Y af síðari sendingunni segir: 

Y hefur játað að hafa selt 3,2 kg kannabisefna úr síðari sendingunni en hins vegar kom ekki 

fram með skýrum hætti hversu háa fjárhæð hann hefði fengið fyrir sölu á hverju grammi. Ekki 

verður talið varhugavert að áætla að ávinningur ákærða hafi verið svipaður og af fyrri sölu. 

Að þessu virtu áætlar dómurinn að ávinningur Y hafi í heild numið 1.100.000 krónum og er sú 

fjárhæð gerð upptæk í ríkissjóð. 

 

X og Y áfrýjuðu upptökuhluta dómsins til Hæstaréttar þar sem þeir voru sýknaðir af 

upptökukröfunni á þeim grundvelli að ekki væri sýnt fram á að fjármunir til upptöku væru fyrir 

hendi. Frekar verður fjallað um þá niðurstöðu í kafla 5 um dómaframkvæmd. Sem dæmi um 

beitingu 3. tl. 1. mgr. 69. gr. varðandi áætlun á ávinningi má einnig sjá dóm Hæstaréttar nr. 

408/2002, en þar hafði H gerst sekur um að selja fatnað sem var eftirlíking af vörum 

fyrirtækisins Stussy. Var þess krafist að hann yrði dæmdur til að þola upptöku á jafnvirði kr. 

335.094 sem væri ávinningur hans af brotinu. Var hann sakfelldur fyrir athæfið og sagði í 

niðurstöðu dómsins: „Af gögnum málsins má ráða að ávinningur Arnarvíkur ehf. hefur numið að 

minnsta kosti þeirri fjárhæð sem í ákæru er krafist upptöku á. … Er hæfilegt að ákveða upptöku á 

300.000 krónum úr hendi ákærða Arnarvíkur ehf.“  

 

2.2.4. Lög um breytingu á almennum hegningarlögum nr. 149/2009 

Árið 2010 var upptökuákvæði almennra hegningarlaga breytt að nýju og í stað eins ákvæðis tók 

við heill kafli, VII. kafli. Tilgangurinn með breytingunni var að gera ákvæði um upptöku skýrari 

og með því átti að vera auðveldara að bregðast með skilvirkari hætti við skipulagðri 

brotastarfsemi. Einnig voru þessar breytingar þarfar til að innleiða 12. gr. sáttmála Sameinuðu 

þjóðanna gegn fjölþjóðlegri skipulagðri glæpastarfsemi sem einnig er kenndur við Palermó.
62

 

Samningurinn var gerður í nóvember 2000 af Sameinuðu þjóðunum en tók gildi 29. september 

2003. Yfirlýstan tilgang samningsins má finna í 1. grein hans, en þar segir: „tilgangur þessa 

samnings er að efla samstarf til að koma í veg fyrir og vinna gegn skipulagðri alþjóðlegri 

                                           
62

 United Nations Convention against transnational organized crime, 15. Nóvember 2000, 2225 U.N.T.S. 331 

(fullgiltur 13. maí 2010 en fullgilding hefur ekki verið auglýst af Stjórnartíðindum). 
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brotastarfsemi með virkari hætti.“
 63

 Að samningnum er 161 aðili, en hann var fullgiltur á Íslandi 

13. maí 2010. Þess má geta að norðurlöndin fullgiltu samninginn á árunum 2003 og 2004.
64

 

Breytingar á upptökuákvæði hegningarlaganna voru einnig nauðsynlegar til þess að koma 

til móts við athugasemdir í annarri matsskýrslu GRECO frá 2. júlí 2004.
 65

 GRECO stendur fyrir 

Group d‘Etats contre la corruption eða félag ríkja gegn spillingu, en GRECO var einmitt stofnað 

af Evrópuráðinu í þeim tilgangi að vinna gegn spillingu. Aðgangur að GRECO er þó ekki 

bundinn við aðild í Evrópuráðinu og í dag eru 49 meðlimir í GRECO, 48 aðilar sem einnig eru í 

Evrópuráðinu auk Bandaríkjanna.
66  

Niðurstaða GRECO skýrslunnar var sú að þáverandi 

upptökuákvæði hegningarlaganna væru fullnægjandi þegar gera ætti upptæk áhöld og ágóða 

vegna glæpa, að því tilskyldu að hinn seki hefði verið dæmdur og það sem gera ætti upptækt væri 

til staðar hjá honum. Aftur á móti þótti nauðsynlegt að bæta reglurnar ef að þær ættu að hafa 

tilætluð áhrif þegar slíkar aðstæður væru ekki fyrir hendi. Í GRECO skýrslunni var aðallega lagt 

til að upptökuheimildin yrði víkkuð, að endurskoðuð yrði sönnunarbyrðin í tilteknum aðstæðum 

og að gert yrði kleift að nálgast verðmæti sem komin væru í hendur þriðja manns.
67

Með 

breytingarlögunum árið 2010 fylgdu mörg nýmæli, meðan önnur ákvæði fólu ekki í sér eins 

miklar breytingar. Fyrir nánari skýringar ákvæðanna vísast til kafla 3.1., Upptökuheimildir í 

almennum hegningarlögum.  

                                           
63

 „The purpose of this Convention is to promote cooperation to prevent and combat transnational organized crime 

more effectively.“ 
64

 http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en  
65

 Frumvarp til laga um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. febrúar 1940, með síðari breytingum 

(upptaka, hryðjuverk, skipulögð brotastarfsemi, mansal og peningaþvætti), þskj. 16, 16. mál. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/138/s/0016.html [sótt á vefinn 12. maí 2011] 
66

 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/general/3.%20What%20is%20GRECO_en.asp  
67

 Group of States against corruption (GRECO), Second Evaluation Round, Evaluation report on Iceland, 

Strassbourg 2004. 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/general/3.%20What%20is%20GRECO_en.asp
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3. Núgildandi upptökuheimildir í lögum 

 

Núgildandi upptökuheimildir í lögum eru sem fyrr segir tilkomnar með breytingarlögum að 

almennum hegningarlögum nr. 149/2009 sem tóku gildi 1. janúar 2010. Upptökuákvæðunum er 

dreift niður í átta ákvæði í almennum hegningarlögum nr. 19/1940, 69. gr. til 69. gr. g og mynda 

þau saman VII. kafla laganna sem ber heitið Upptaka. 

 

3.1. Grunnákvæði 69. gr. um upptöku 

Í 69. gr. almennra hegningarlaga er að finna almennt ákvæði um upptöku. Í því felst að gera má 

upptækan ávinning af broti eða fjárhæð sem svarar til hans í heild eða að hluta. Ákvæðið er 

svohljóðandi: 

1. mgr. Gera má upptækan ávinning af broti eða fjárhæð sem svarar til hans í heild eða 

að hluta. Sama gildir um muni sem keyptir eru fyrir ávinninginn eða komið hafa í stað 

hans. Þegar ekki er unnt að færa fullar sönnur á fjárhæð ávinnings er heimilt að áætla 

fjárhæðina. 

2. mgr. Kostnaður sem tengist framkvæmd brots dregst ekki frá fjárhæð ávinnings. 

 

Með ávinningi er hér átt við þann hagnað sem til verður af broti, t.d. sölu fíkniefna, en getur 

einnig átt við sparnað sem brot hefur í för með sér.
68

 Þegar ekki er unnt að færa fullar sönnur á 

fjárhæð ávinnings er heimilt að áætla fjárhæðina. Að lokum kemur í ákvæðinu fram að kostnaður 

sem tengist framkvæmd brots dregst ekki frá fjárhæð ávinningsins, sbr. 2. mgr. 69. gr. Fyrir 

tilkomu þessa ákvæðis var talið að draga ætti kostnað við brot frá hagnaðinum,
69

 en sem dæmi 

um þessa framkvæmd má sjá dóm Hæstaréttar nr. 312/2000 þar sem komist var að því að 

draga ætti kostnað við innkaup fíkniefna frá gróðanum við sölu þeirra.
70

 Málið varðaði 

stórfelldan innflutning fíkniefna frá Danmörku, Hollandi og Bandaríkjunum. Hinir ákærðu hlutu 

fangelsisdóma frá 18 mánuðum og upp í 7 ár og 6 mánuði. Í dóminum var lagst í útreikninga á 

sennilegum gróða af sölu efnanna og var tilgreint söluverð þeirra og frá þeirri upphæð dregið 

kaupverðið. Sem dæmi má nefna að ákærði S seldi 30 kg af hassi á kr. 1.000.000 hvert, en efnin 

                                           
68

 Frumvarp til laga um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. febrúar 1940, með síðari breytingum, þskj. 

16, 16. mál. 
69

 Þórður Eyjólfsson, „Upptaka ólöglegs ávinnings“, bls. 197. 
70

 Samskonar útreikninga má sjá í dómi Hæstaréttar nr. 72/2005. 
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hafði hann keypt á um kr. 700.000 kílóið. Gerð var krafa á upptöku mismunarins, eða kr. 

9.000.000.  

Með tilkomu þessa nýja ákvæðis er nú slegið föstu að slíkan kostnað eigi ekki að draga frá. Erfitt 

getur reynst að færa fullar sönnur á fjárhæð ávinnings en dómara er veitt heimild til þess að meta 

þá fjárhæð.
71

 

 

3.2. Ákvæði 69. gr. a um þá hluti sem gera má upptæka 

Í 69. gr. a. er tilgreint hvaða hlutir það eru sem gera má upptæka með dómi. Ákvæðið er 

svohljóðandi: 

1. mgr. Gera má upptæka með dómi: 

1. tl. hluti sem hafa verið notaðir, ætlaðir eru til notkunar eða hætta þykir á að 

verði notaðir við framningu brots. 

2. tl. hluti sem hafa orðið til við brot. 

3. tl. hluti sem með öðrum hætti tengjast framningu brots. 

2. mgr. Í stað upptöku á hlutum skv. 1. mgr. má gera upptæka fjárhæð sem svarar til 

andvirðis þeirra í heild eða að hluta. 

3. mgr. Nú er félagi slitið með dómi og má þá gera fjármuni, bækur, skjöl og aðrar 

eignir þess upptækar. 

  

Hlutir sem falla undir þetta ákvæði eru þeir hlutir sem notaðir hafa verið, ætlaðir eru til notkunar 

eða hætta þykir á að verði notaðir til þess að fremja brot, t.d. vopn,
72

 lampar til að rækta 

kannabisplöntur eða bifreið.
73

 Auk þess má gera upptæka þá hluti sem orðið hafa til við brot, t.d. 

falsaðir peningar eða barnaklám.
74

 Ennfremur má gera hluti upptæka sem með öðrum hætti 

tengjast broti. Tilgangur þessa ákvæðis var að tryggja að heimild til upptöku næði til allra hluta 

sem tengdust því þegar brot er framið. Sé vafi um það hvort að tengsl séu nægjanleg milli hlutar 

sem gera á upptækan og refsiverðs brot fellur það í hlut dómstóla að meta hvort slíkt teljist 

sannað.
75

 Í 2. mgr. greinarinnar er áréttað að í stað upptöku á fyrrgreindum hlutum megi gera 

upptæka fjárhæð sem svarar til andvirðis þeirra í heild eða að hluta. Er hér um rýmkun á 

                                           
71

 Frumvarp til laga um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. febrúar 1940, með síðari breytingum, þskj. 

16, 16. mál. 
72

 Sbr. til dæmis dóm Hæstaréttar nr. 159/2009, en þar hafði E gerst sekur um sérlega hættulega líkamsárás er 

hann skar brotaþola í andlit með hnífi. Honum var gert að sæta fangelsi í 9 mánuði auk upptöku á hnífinum. 
73

 Sbr. til dæmis dóm Hæstaréttar nr. 776/2006,þar sem fíkniefnum hafði verið komið fyrir í bíl sem fluttur var til 

landsins. Efnin og bifreiðin voru gerð upptæk. 
74

 Frumvarp til laga um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. febrúar 1940, með síðari breytingum, þskj. 

16, 16. mál. 
75

 Sama heimild. 
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jafnvirðisupptöku að ræða, með þeim hætti að í stað þess að einungis sé heimilt að gera upptæka 

fjárhæð sem svarar til andvirðis muna sem aflað hefur verið með broti eða muna sem keyptir 

hafa verið fyrir ávinning er nú ávallt hægt að gera hluti upptæka sem tengjast framningu brots.
76

 

Að lokum segir í 3. mgr. að gera megi fjármuni, bækur, skjöl og aðrar eignir félags upptækar sé 

því slitið með dómi, en í eldri lögum var skylt að gera eignir félags upptækar hefði ríkisvaldið 

tekið bækur þess og skjöl til varðveislu. 

 

3.3. Ákvæði 69. gr. b um víkkaða heimild til upptöku  

Heimild 69. gr. b er víðtækari en þekktist í hinni eldri upptökuheimild, en með henni má leggja á 

hinn ákærða að sanna lögmæta tilurð eigna sinna, eftir að hann hefur verið fundinn sekur um 

alvarlegt brot. Ákvæðið er svohljóðandi: 

1. mgr. Gera má upptæk verðmæti, að hluta eða í heild, sem tilheyra einstaklingi sem 

gerst hefur sekur um brot þegar: 

1. tl. brotið er til þess fallið að hafa í för með sér verulegan ávinning og 

2.tl. það getur varðað að minnsta kosti 6 ára fangelsi.  

2. mgr. Með sömu skilyrðum og greinir í 1. mgr. má gera upptæk verðmæti, að hluta 

eða í heild, sem núverandi eða fyrrverandi maki eða sambúðarmaki þess sem framið 

hefur brot hefur aflað nema: 

1. tl. verðmætanna hafi verið aflað meira en 5 árum áður en brotið var framið 

eða 

2. tl. viðkomandi hafi ekki verið í hjúskap eða sambúð á þeim tíma sem 

verðmætanna var aflað.  

3. mgr. Með sömu skilyrðum og greinir í 1. mgr. má gera upptæk verðmæti, að hluta 

eða í heild, sem runnið hafa til lögaðila sem viðkomandi einstaklingur, einn eða með 

sínum nánustu, hefur ráðandi stöðu í. Sama gildir ef verulegur hluti af tekjum 

lögaðilans rennur til viðkomandi. Upptaka er þó ekki heimil ef verðmætin hafa runnið 

til lögaðilans meira en 5 árum áður en brotið var framið. 

4. mgr. Nú sýnir viðkomandi fram á að verðmætanna hafi verið aflað á lögmætan hátt 

og skulu þau þá ekki gerð upptæk. 

5. mgr. Í stað upptöku á tilgreindum verðmætum skv. 1.-3. mgr. má gera upptæka 

fjárhæð sem svarar til andvirðis þeirra í heild eða að hluta. 

 

Til þess að upptaka geti farið fram hjá viðkomandi samkvæmt 1. mgr. er ekki skilyrði að hann 

hafi hagnast af brotinu heldur er nægilegt að hann hefði getað hagnast á því. Sem dæmi má taka 

að hefði einstaklingur verið sakfelldur fyrir innflutning mikils magns fíkniefna væri skilyrðið 
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uppfyllt ef sala þeirra hefði getað haft í för með sér verulegan ávinning. Þá ber að geta að tilraun 

til brots getur verið grundvöllur upptöku samkvæmt þessu ákvæði.
77

  

Þegar upptaka beinist að eignum sem eru í eigu maka eða sambúðarmaka hins ákærða er 

ekki nauðsynlegt að sýna fram á að verðmætin stafi frá hinum brotlega. Ástæðan er sú að ætla 

má að geti viðkomandi ekki sýnt fram á með hvaða hætti tiltekinna verðmæta var aflað megi gera 

ráð fyrir að þau stafi frá brotamanninum. Við beitingu ákvæðisins er heldur ekki þörf á því að 

sýna fram á tengsl milli tiltekins brots og þess sem gert er upptækt.
78

 Tilgangur ákvæðisins er 

einkum að ná til þeirra einstaklinga sem verulegar tekjur hafa af brotastarfsemi. Gera má ráð 

fyrir að því verði helst beitt vegna innflutnings ávana- og fíkniefna, auðgunarbrota og annarra 

skipulagðrar brotastarfsemi og taki þá til ýmissa fjármuna sem brotamaður getur ekki útskýrt 

hvernig hann hefur aflað.
79

 

Að lokum getur upptaka farið fram á eignum sem runnið hafa til lögaðila sem 

viðkomandi einstaklingur, einn eða með sínum nánustu, hefur ráðandi stöðu í, sbr. 3. mgr. Sama 

gildir ef verulegur hluti af tekjum lögaðilans rennur til viðkomandi. Það er skilyrði að hægt sé að 

sýna fram á að viðkomandi hafi látið verðmætin renna til lögaðilans. Hugtakið „sínum 

nánustu“ nær til þeirra sem undanþegnir eru vitnaskyldu skv. 1. mgr. 117. gr. laga nr. 88/2008 

um meðferð sakamála,
80

 en það eru sá sem er eða hefur verið maki ákærða, skyldmenni ákærða í 

beinan legg, systkin hans og þeir sem tengjast honum þannig vegna ættleiðingar, stjúpforeldri 

ákærða og stjúpbarn og tengdaforeldri ákærða og tengdabarn. Upptakan er þó ekki heimil ef 

verðmætin hafa runnið til lögaðilans meira en 5 árum áður en brot var framið. Það að upptaka 

geti farið fram hjá maka, sambúðarmaka eða lögaðila er undantekning frá þeirri meginreglu að 

verðmæti skuli vera í eigu brotamanns. Tilgangurinn með þessari undantekningu er að koma í 

veg fyrir að brotamaður geti komist undan upptöku með því að færa verðmæti yfir til þeirra sem 

honum tengjast og auka þannig skilvirkni reglnanna.
81

 

Upptaka samkvæmt þessari grein er óvenjuleg vegna þess að það er undir eiganda 

verðmætanna komið að sýna fram á að þeirra hafi verið aflað með lögmætum hætti sbr. 4. mgr. 

69. gr. hgl. Sönnunarbyrði er því snúið við með þeim hætti að viðkomandi þarf að sýna fram á að 
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verðmæti séu ekki sprottin af brotastarfsemi.
82

 Um er að ræða frávik frá meginreglu 108. gr. laga 

nr. 88/2008 um meðferð sakamála um að sönnunarbyrðin hvíli á ákæruvaldinu, en nánar verður 

farið í umfjöllun um frávikið frá meginreglunni um sönnunarbyrði ákvæðisins í 4. kafla sem 

nefnist Frávik frá meginreglu um sönnunarbyrði ákæruvaldsins. Að lokum er tekið fram að gera 

má upptæka fjárhæð sem svarar til andvirði þeirra eigna sem tilgreindar eru í 1.-3. mgr. h 

 

3.4. Ákvæði 69. gr. c um ávinning sem blandað er við lögmætar eignir 

Í greininni er heimild veitt til þess að gera upptækar eignir sem aflað hefur verið með lögmætum 

hætti hafi ávinningi af broti verið blandað saman við þær. Ákvæðið er svohljóðandi: 

Nú hefur ávinningi af broti verið blandað saman við eignir sem aflað hefur verið með 

lögmætum hætti og má þá gera þær eignir upptækar allt að matsviði þess ávinnings sem 

blandað var við þær. 
 

Ákvæðið veitir heimilt til að gera upptækt allt að matsvirði þess ávinnings sem blandað var við 

lögmæta eign. Þegar matsvirði er fundið er haft samband við aðila sem hefur þekkingu á 

viðkomandi hlut og getur lagt mat á andvirði hlutarins.
83

 Markmiðið með ákvæðinu er að koma í 

veg fyrir undanskot ávinnings með því að blanda honum saman við aðrar eignir. Hafi ávinningur 

til dæmis verið nýttur til endurbóta á húsnæði, væri hægt að gera það upptækt að matsvirði 

ávinningsins.
84

 Ekki hefur reynt á þetta ákvæði í íslenskum rétti en í norskum rétti er talið að í 

tilfellum þar sem upptökufjárhæð nemur lægri fjárhæð en virði eignarinnar, myndi ríkið vera 

meðeigandi í umræddri fasteign. Fjárhæðin fengist svo greidd við sölu húsnæðisins.
85

  

 

3.5. Ákvæði 69. gr. d um þá aðila sem upptaka getur farið fram hjá 

Í greininni er tilgreint hjá hverjum upptaka getur farið fram. Ákvæðið er svohljóðandi: 

1. mgr. Upptaka skv. 69. gr. má fara fram hjá þeim sem notið hefur ávinnings af broti. 
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2. mgr. Upptaka skv. 1. og 2. mgr. 69. gr. a má fara fram hjá þeim sem framið hefur 

brot og þeim sem hann hefur unnið fyrir. 

3. mgr. Tryggingaréttindi yfir hlutum sem sæta upptöku geta aðeins fallið brott 

samkvæmt ákvörðun dómstóls þegar rétthafi er grandsamur. 

4. mgr. Hafi einhver þeirra sem nefndur er í 1. og 2. mgr. gert ráðstafanir eftir að brot 

var framið sem varða eignarhald eða réttindi yfir ávinningi eða hlut sem gera á 

upptækan má gera ávinninginn eða hlutinn upptækan hjá þriðja manni hafi hann vitað 

um tengsl ávinningsins eða hlutarins við brot eða sýnt af sér stórfellt gáleysi í því 

sambandi. Sama gildir þegar um gjöf er að ræða. 

 

Sá sem hefur notið ávinnings af brotinu sbr. 1. mgr. er í flestum tilfellum brotamaður sjálfur eða 

hlutdeildarmaður í brotinu. Hafi fleiri en einn notið ávinnings af broti er mögulegt er að dæma 

viðkomandi aðila til óskiptrar upptöku, eða in solidum á ávinningi. Upptaka á munum skv. 1. og 

2. mgr. 69. gr. a getur farið fram hjá þeim sem framdi brotið og þeim sem hann vann fyrir, en 

skilyrði fyrir upptöku er að viðkomandi eigi hlutinn. Til þess að upptaka geti farið fram hjá 

lögaðila skv. ákvæðinu er ekki nægilegt að hinn brotlegi hafi starfað þar heldur verður brotið að 

hafa verið framið á vegum lögaðilans eða sem liður í starfsemi hans.
86

 Í 3. mgr, sem fjallar um 

tryggingarréttindi yfir hlut sem sæta á upptöku segir að þau geti aðeins fallið brott samkvæmt 

ákvörðun dómstóls þegar rétthafi er grandsamur, en meginreglan er að upptaka hlutar hafi ekki 

áhrif á tryggingaréttindi yfir honum.
87

 Með tryggingaréttindum er átt við tryggingu kröfuhafa í 

hlut, til dæmis í formi veðréttar eða haldsréttar. Skilyrði til þess að tryggingaréttindi geti fallið 

brott er að rétthafi þeirra hafi verið grandsamur. Hafi brotamaður þannig t.d. fengið lán með veði 

í bifreið sinni, og síðar skal gera bifreiðina upptæka vegna tengsla við brot, fellur slík trygging 

ekki niður sé lánveitandi í góðri trú varðandi bifreiðina. Hluti af andvirði þess upptæka er þá 

notaður til uppgreiðslu veðsins.
88

  

Í 4. mgr. segir að hafi ráðstafanir verið gerðar eftir að brot var framið sem varða 

eignarhald eða réttindi fyrir ávinningi eða hlut sem gera á upptækan, getur upptaka farið fram hjá 

þriðja manni hafi hann vitað um tengsl ávinnings eða hlutar við brot eða sýnt af sér stórfellt 

gáleysi í þeim efnum. Sama gildir sé um gjöf að ræða, sbr. 4. mgr. 69. gr. d. hgl. Tilgangurinn 

með 4. mgr. ákvæðisins er að koma í veg fyrir að brotamaður eða sá sem ávinnings hefur notið af 

broti geti komið slíkum ávinningi undan upptöku með því að ráðstafa honum til þriðja manns. 
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Ákvæðið nær jafnt til ráðstafana þess sem ber refsiábyrgð og allra þeirra sem upptaka getur farið 

fram hjá á hlutlægum grunni skv. 1. og 2. mgr. ákvæðisins.
89

 Það er skilyrði fyrir því að upptaka 

geti farið fram hjá þriðja manni að hann hafi vitað um tengsl hlutarins við brot eða hafi sýnt af 

sér stórkostlegt gáleysi í þeim efnum. Upptöku verður þó ekki komið við hafi viðkomandi látist, 

nema um sé að ræða upptöku skv. 69. gr. hgl., en það þýðir að ávinning af broti má gera 

upptækan eftir að ákærði er látinn. 

 

3.6. Ákvæði 69. gr. e um tengsl skaðabóta vegna brots og hins upptæka 

Þegar brot er framið getur verið að einhver hafi beðið tjón við það. Í 69. gr. e er fjallað um tengsl 

skaðabóta vegna brots og hins upptæka. Ákvæðið er svohljóðandi: 

1. mgr. Hafi einhver beðið tjón við brot má í dómi ákveða að nýta andvirði upptækra 

verðmæta til greiðslu á skaðabótakröfu viðkomandi. 

2. mgr. Hafi dómfelldi greitt skaðabætur til brotaþola í slíkum tilvikum, eftir 

uppkvaðningu dóms, skal lækka þá fjárhæð sem gerð er upptæk í sama hlutfalli. 

 

Heimild til þess að greiða skaðabætur nær til upptöku samkvæmt öllum ákvæðum kaflans.
90

 

Athyglisvert er að þetta þýðir það meðal annars að sé upptöku beitt skv. 69. gr. b. hgl., þ.e. að 

ekki þarf að sýna fram á tengsl verðmæta við tiltekið brot og því ekki um ákveðinn brotaþola að 

ræða, þá getur einstaklingur samt sem áður fengið bætur af þeirri fjárhæð sem gerð er upptæk, 

geti hann sýnt fram á að hann hafi beðið tjón vegna þeirra brota sem eru grundvöllur upptöku 

samkvæmt 69. gr. b. Hafi dómfelldi greitt skaðabætur áður en hann er dæmdur til að sæta 

upptöku skal lækka fjárhæð ávinnings hans til samræmis við þær bætur sem hann hefur greitt. 

Óþarfi er að taka tillit til skaðabótakröfu hafi brotaþoli fallið frá kröfu sinni, ekki gert kröfu um 

skaðabætur eða ef ekki er vitað hver brotaþoli er.
91

  

Ákvæði 2. mgr. á við í þeim tilfellum þar sem ekki var litið til skaðabóta við ákvörðun 

fjárhæðar ávinnings. Sé vafi á að slík greiðsla hafi átt sér stað hvílir sönnunarbyrði fyrir því á 

dómfellda. Skaðabótakrafa getur numið hærri fjárhæð en hið upptæka og gæti þá heildarandvirði 

þess sem gert er upptækt runnið til brotaþola. Séu brotaþolar fleiri en einn og tjón þeirra nemur 
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hærri upphæð en heildarandvirði þess upptæka þarf að meta hve há upphæð fari til hvers og 

eins.
92

  

  

3.7. Ákvæði 69. gr. f um það að hverjum beina skuli kröfu 

Ákvæði 69. gr. f tilgreinir að hverjum beina skuli kröfu um upptöku, tilheyri það sem gera á 

upptækt einhverjum öðrum en hinum ákærða. Ákvæðið er svohljóðandi: 

1. mgr. Nú er krafist upptöku á ávinningi, hlutum, munum, verðmætum eða eignum 

annarra en sakbornings og skal þá beina þeirri kröfu að eigandanum eða handhafa 

réttindanna. 

2. mgr. Nú er ekki vitað hver er eigandi eða handhafi réttindanna eða hann hefur ekki 

þekktan dvalarstað hér á landi og má dómstóll þá beita upptöku í máli gegn 

sakborningi. 

3. mgr. nú er ekki vitað hver hefur gerst brotlegur eða er handhafi réttindanna og má þá 

beita upptöku með dómi án þess að nokkur sé ákærður. 

4. mgr. nú hefur verið lagt hald á verðmæti við rannsón máls og ekki er vitað hver 

eigandi þeirra er og enginn gerir lögmætt tilkall til þeirra innan 5 ára og má þá gera 

þau upptæk. 

 

Í dómi héraðsdóms Reykjavíkur nr. S-175/2011 reyndi á 1. og 2. mgr. greinarinnar, en þar 

voru nokkrir menn dæmdir fyrir að hafa skotið með haglabyssu á útidyrahurð manns. 

Haglabyssan var skilin eftir á vettvangi og við athugun kom í ljós að hún var skráð á mann, sem 

ekki var hægt að hafa uppi á og dvalarstaður hans hér á landi var óþekktur, en um útigangsmann 

var að ræða. Krafist var upptöku á haglabyssunni með vísan til 1. tl. 1. mgr. 69. gr. a og 1. sbr. 2. 

mgr. 69. gr. f hgl. Í niðurstöðu dómsins um þessa kröfu var minnst á breytingar þær sem orðið 

höfðu á almennum hegningarlögum. Var þar einkum talað um Palermó samninginn og samning 

um peningaþvætti. Sagði svo: „verður ekki talið að löggjafinn hafi ætlað 69. gr. f. almennra 

hegningarlaga að taka til tilvika af þessu tagi og eru því ekki skilyrði til þess að beita 69. gr. f 

almennra hegningarlaga hér.“ Haglabyssan var þó gerð upptæk með vísan til vopnalaga. Málinu 

var áfrýjað til Hæstaréttar en dómur hefur ekki fallið á því dómstigi. Sé ekki vitað hver hafi gerst 

brotlegur eða sé handhafi réttindanna má beita upptöku með dómi án þess að nokkur sé ákærður, 

sbr. 3. mgr. 69. gr. f. hgl. Að lokum er í ákvæðinu áréttað að hafi hald verið lagt á verðmæti við 
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rannsókn máls og ekki er vitað hver sé eigandi þeirra og enginn gerir lögmætt tilkall til þeirra 

innan fimm ára, megi gera verðmætin upptæk, sbr. 4. mgr. 69. gr. f. hgl. 

3.8. Ákvæði 69. gr. g um það hvert hið upptæka fer og skiptingu með öðrum ríkjum  

Hið upptæka er að meginstefnu til eign ríkissjóðs, eins og sett var í lög árið 1940, en með 

breytingunni árið 2010 voru settar inn heimildir til þess að láta andvirðið renna annað. Ákvæðið 

er svohljóðandi: 

1. mgr. Það sem gert er upptækt er eign ríkissjóðs nema annað sé sérstaklega ákveðið í 

lögum. Það á þó ekki við þegar andvirðið er nýtt til að greiða skaðabótakröfu þess sem 

beðið hefur tjón við brot, sbr. 69. gr. e. 

2. mgr. Ráðuneytinu er heimilt að ákveða að því sem gert er upptækt sé skipt á milli 

íslenska ríkisins og annars ríkis eða ríkja. Við slíka ákvörðun skal m.a. leggja til 

grundvallar þau útgjöld sem málið hefur leitt af sér í ríkjunum, hvort þar hafi orðið tjón 

vegna málsins og hvaðan upptækt verðmæti er runnið. Skipting samkvæmt þessari 

málsgrein má ekki leiða til þess að bótagreiðslur til tjónþola séu takmarkaðar. 

 

Rétt kann að vera að ávinningur af brotum renni ekki óskiptur til íslenska ríkisins hafi annað ríki 

beðið tjón eða staðið í útgjöldum vegna brots, s.s. vegna rannsóknar, auk þess sem heimild til 

skiptingar ágóða er líkleg til að efla alþjóðlega samvinnu við rannsókn sakamála.
93

 Áréttað er í 

lokamálsgrein 2. mgr. 69. gr. g. hgl. að skipting ágóða milli ríkja megi ekki verða til þess að 

bótagreiðslur til tjónþola séu takmarkaðar. 
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3.9. Ferli muna og ávinnings fram að upptöku 

Forveri upptöku er oftar en ekki haldlagning. Til að lýsa ferli upptökunnar er því nauðsynlegt að 

byrja á byrjuninni, þ.e. að skoða hvernig munur, eða ávinningur, kemur fyrst til vitneskju 

lögreglu og hvernig meðferð þeirra er háttað allt til þess tíma þegar þeir eru gerðir upptækir, eða 

skilað aftur til eigandans. 

 

3.9.1. Haldlagning 

Haldlagning, sbr. IX. Kafla sml. er þvingunarráðstöfun í þágu rannsóknar sakamáls. Er maður þá 

sviptur vörslum muna. Leggja skal hald á muni eða skjöl ef ætla má að þeir hafi sönnunargildi í 

sakamáli, að hlutanna hafi verið aflað með refsiverðum hætti eða ef þeir kunna að vera gerðir 

upptækir, sbr. 1. mgr. 68. gr. sml. Lögreglu er heimilt að leggja hald á muni án dómsúrskurðar, 

sbr. 1. mgr. 69. gr. sml. Vilji eigandi eða vörsluhafi hlutar ekki hlíta ákvörðun um haldlagningu 

getur hann borið ágreiningsefnið undir dómara, sbr. 3. mgr. 69. gr. sml. Dómsúrskurð þarf fyrir 

haldlagningu muna sem eru í eigu eða vörslum annars manns en sakbornings, en eigi munirnir þó 

í hættu á að fara forgörðum þarf ekki dómsúrskurð til haldlagningarinnar, sbr. 2. mgr. 69. gr. sml. 

Einnig þarf dómsúrskurð fyrir haldlagningu bréfa og annarra sendinga sem eru í vörslum póst- 

eða flutningafyrirtækis, sbr. 70. gr. sml.  

Um haldlagningu gilda nokkrar meginreglur, en sú meginregla sem hér verður til 

skoðunar er að haldlagning skal ekki stenda lengur en þörf krefur.
94

 Í þessu felst  meðalhófsregla 

sem gerir þá kröfu að haldlagningu skuli aflétt þegar ekki er lengur þörf á henni, sbr. 72. gr. sml. 

Séu tilgreindir munir líklegir til að vera gerðir upptækir getur það haft þau áhrif að skilyrði fyrir 

haldlagningu séu talin vera fyrir hendi fram að uppsögu dómsins, þegar í ljós kemur hvort að þau 

verði í raun gerð upptæk. Sem dæmi um þetta má sjá dóm Hæstaréttar nr. 42/1985, en þar var 

maður grunaður um að hafa gerst brotlegur við áfengislög með ólöglegri bruggun áfengis. Voru 

því ýmsir hlutir gerðir upptækir sem notaðir voru til blöndunar á drykknum, sem og eitthvert 

magn hans. Meirihluti Hæstaréttar féllst á að óþarfi væri að halda ölkútunum og innihaldi þeirra 

sem sönnunargögnum, en taldi þó nauðsynlegt að halda þessum munum áfram í vörslum lögreglu, 

þar sem ekki yrði ljóst fyrr en í dómsorði hvort að munirnir yrðu gerðir upptækir. Þessu til 
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skýringar má einnig sjá dóm Hæstaréttar nr. 513/1993. Í því máli var ágreiningi um 

haldlagningu skotið til dómstóla, en hald hafði verið lagt á fatnað, sem merkt var Levi‘s og 

grunur lék á um að væru eftirlíkingar. Héraðsdómari komst að þeirri niðurstöðu að bæði gætu 

fötin verið sönnunargögn auk þess sem til greina kæmi að þau yrðu gerð upptæk. Nægjanleg 

lagaheimild væri því fyrir haldlagningunni og skyldu hún því standa. Var sú ákvörðun staðfest 

fyrir Hæstarétti. 

Haldlagning kemur oft til í kjölfar leitar lögreglu, til dæmis á manni eða á heimili hans og 

getur hvort heldur um muni eða lausafé verið að ræða. Þegar lagt er hald á muni eða peninga ber 

lögreglu skylda til að tilkynna eiganda eða vörsluhafanum um rétt hans til að bera ágreining um 

ákvörðunina undir dómstóla. Þetta er lögreglumönnum skylt að gera á grundvelli almennrar 

leiðbeiningarskyldu sinnar sem lögfest er í 1 mgr. 7. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.
95

 Þegar hald 

hefur verið lagt á muni skal lögregla skrá hvaða munir það eru og skulu þeir varðveittir með 

tryggum hætti, sbr. 71. gr. sml.  Þegar ákæra er gefin út skal krafa um upptöku koma fram í henni, 

sbr. e-lið 1. mgr. 152. gr. sml. Þar skal koma fram hvers er krafist að verði gert upptækt, magn 

þess eða fjárhæð. Haldlagningu skal aflétt þegar hennar er ekki lengur þörf, sbr. 1. mgr. 72. gr. 

sml. Að öðrum kosti eru þrír möguleikar um það hvað gera skal við hið upptæka. Munir geta 

verið gerðir upptækir með dómi, þeir afhentir réttmætum eiganda eða þeir geta hafa verið lagðir 

fram sem sönnunargögn í málinu, sbr. 1. mgr. 72. gr. sml.  

 

3.9.2. Kyrrsetning 

Kyrrsetning líkist um margt haldlagningu, en sá munur er þó á að kyrrsettar eignir eru yfirleitt 

áfram í vörslum sakbornings.
96

 Heimild til kyrrsetningar er að finna í 88. gr. sml. en þar segir að 

lögregla geti krafist kyrrsetningar eigna hjá sakborningi ef hætta þykir á að eignum verði skotið 

undan, þær glatist eða rýrni að mun. Kyrrsetningu má gera til að tryggja greiðslu sektar, 

sakarkostnaðar og til að tryggja upptöku ávinnings sem aflað hefur verið með broti. Kyrrsetning 

fellur niður hafi ákærði verið sýknaður með endanlegum dómi af greiðslu sektar eða 

sakarkostnaðar eða ef upptaka ávinnings hefur ekki verið dæmd, sbr. 3. mgr. 88. gr. sml. Sé 

fallið frá saksókn eða rannsókn leiðir ekki til saksóknar þá fellur kyrrsetning sömuleiðis niður. 
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Að lokum getur kyrrsetning fallið niður ef sakborningur innir af hendi þær greiðslur sem 

kyrrsetning á að tryggja, sbr. 3. mgr. 88. gr. sml.  

Kyrrsetningu hefur ekki mikið verið beitt til að tryggja greiðslu upptökukröfu, en henni var þó 

t.a.m. beitt í dómi héraðsdóms Reykjavíkur nr. S-681/2010, en í málinu var G fundinn sekur 

um innherjasvik í opinberu starfi þegar hann seldi öll hlutabréf sín í Landsbanka Íslands fyrir 

samtals kr. 192.658.716. Upphæðin hafði verið kyrrsett en var gerð upptæk í kjölfar dómsins auk 

þess sem G var gert að sæta fangelsi í 2 ár. Ætla má að kyrrsetningu verði oftar beitt í 

rannsóknum á vegum embættis sérstaks saksóknara heldur en almennum rannsóknum t.d. 

fíkniefnadeildarinnar.
97
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4. Frávik frá meginreglu um sönnunarbyrði ákæruvalds 

  

Með ákvæði 69. gr. b almennra hegningarlaga nr. 19/1940 varð mögulegt að gera upptæk 

verðmæti án þess að sýna þurfi fram á að þau megi rekja til tiltekins brots, sé skilyrðum 1. mgr. 

69. gr. b. hgl. fullnægt. Þannig má gera upptæk verðmæti sem tilheyra viðkomandi, nema hann 

geti skv. 4. mgr. ákvæðisins sýnt fram á að þeirra hafi verið aflað með lögmætum hætti.
98

 Eins 

og fyrr segir felur reglan í sér frávik frá meginreglu sakamálaréttarfars um sönnunarbyrði 

ákæruvaldsins. Ákvæðið var sem fyrr segir samið með hliðsjón af upptökuákvæðum danskra og 

norskra hegningarlaga.
99

 Að baki ákvæðinu liggur sú hugmynd, að ef einstaklingur er dæmdur 

fyrir brot, af þeirri gráðu sem 76. gr. a dönsku hegningarlaganna (samsvarandi 69. gr. b hgl.) er, 

og á miklar eignir, eru fyrir hendi vissar líkur á, að eignanna hafi verið aflað með broti, jafnvel 

þó viðkomandi hafi ekki áður hlotið refsingu. Í bók sinni, Strafferet 2, Santionerne, segir 

Toftegaared Nielsen að ekki sé þó um algjörlega öfuga sönnunarbyrði að ræða þar sem hinn 

ákærði þarf ekki að sanna að fjármunirnir séu fengnir með löglegum hætti, heldur þarf hann 

einungis að leiða líkur að því.
100

 Í nefndaráliti allsherjarnefndar um frumvarp það sem varð að 

breytingarlögum 149/2009 og hefur að geyma upptökuheimildirnar eins og þær eru í núgildandi 

rétti segir að ekki sé í reynd um að ræða frávik frá sönnunarbyrði ákæruvaldsins heldur sé um að 

ræða „sérstaka sönnunarreglu þar sem hlutaðeigandi gefst kostur á að setja fram einstök gögn til 

að sanna að eignir sem hann hafi eignast séu lögmætar.“
101

Aftur á móti kemur orðasambandið 

„frávik frá sönnunarbyrði ákæruvaldsins“ oft fyrir,
102

 og verður notast við það hér.  

Þegar ákvæðið var sett í dönskum og norskum rétti var tilgangurinn að auka möguleika á 

upptöku ólögmæts ávinnings. Eins og lögin voru fyrir setningu 76. gr. a dönsku 

hegningarlaganna var upptökuheimildin takmörkuð við þann ávinning sem ákærði hafði fengið 

fyrir það brot sem verið var að dæma fyrir, en ljóst var að þau brot sem ákærði var ákærður fyrir, 
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voru yfirleitt aðeins toppurinn á ísjakanum. Með því að leyfa upptöku án þess að þurfa að sýna 

fram á tengsl ávinningsins við tiltekið brot aukast líkur á upptöku.
103

 

Meginregluna um að sönnunarbyrðin hvíli á ákæruvaldi má finna í 108. gr. l. nr. 88/2008 

og er hún svohljóðandi: „Sönnunarbyrði um sekt ákærða og atvik, sem telja má honum í óhag, 

hvílir á ákæruvaldinu.“ Allan vafa um sönnun skal samkvæmt þessu skýra sökuðum manni í hag. 

Þetta er grundvallarregla í hverju réttarríki.
104

 Meginreglan er fólgin í fyrirmælum 2. mgr. 70. gr. 

stjórnarskrárinnar þar sem segir að hver sá sem borinn er sökum um refsiverða háttsemi skuli 

teljast saklaus uns sekt hans hefur verið sönnuð.
105

 Þessa reglu má jafnframt finna í 2. mgr. 6. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE).
106

 

 

4.1. Samræmi 69. gr. b hgl. við réttinn til að teljast saklaus  

Spyrja má hvort að frávikið frá meginreglunni um sönnunarbyrði ákæruvaldsins standist 2. mgr. 

70. gr. stjórnarskrárinnar og 2. mgr. 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE), en ákvæðin 

hljóða bæði upp á það að hver sá sem borinn er sökum um refsiverða háttsemi skuli talinn 

saklaus uns sekt hans hefur verið sönnuð.  

2. mgr. 6. gr. MSE um rétt til þess að teljast saklaus uns sekt hefur verið sönnuð er eitt af 

grundvallar atriðum sanngjarnrar málsmeðferðar samkvæmt Mannréttindanefnd Sameinuðu 

þjóðanna (e. Human Rights Committee) og telst jus cogens,
107

 en jus cogens eru reglur sem gilda 

allstaðar og án undantekninga.
108

 Í dómi Mannréttindadómstóls Evrópu, Phillips gegn 

Bretlandi frá 5. Júlí 2001
109

 reyndi á það hvort að ákvæði, er lét hinn sakfellda bera 

sönnunarbyrðina fyrir því að eignir hans væru ekki tilkomnar vegna fíkniefnaviðskipta, stæðist 2. 

mgr. 6. gr. MSE. Dómstólinn komst að þeirri niðurstöðu að ákvæði 2. mgr. 6. gr. ætti aðeins við 

þegar verið væri að meta sekt viðkomandi. Þar sem búið væri að meta sekt hans, og sakfella, tæki 

                                           
103

 Greve o.fl.,  Kommenteret Straffelov, bls. 374. 
104

 Eiríkur Tómasson, Meginreglur opinbers réttarfars. Reykjavík 2009, bls. 29. 
105

 Alþingistíðindi, A-deild, 2007-2008, bls. 1457. 
106

 Lög nr. 62/1994 um Mannréttindasáttmála Evrópu. 
107

 Shah, Sangeeta, „Administration of justice“. Í Moeckli, Daniel, Shah, Sangeeta og Sivakumaran, Sandesh (ritstj.), 

International human rights law. Oxford 2010, bls. 324. 
108

 Chinkin, Christine, „sources“. Í Moeckli, Daniel, Shah, Sangeeta og Sivakumaran, Sandesh, (ritstj.), 

International human rights law. Oxford 2010, bls. 113. 
109

 Dómur MDE í málinu Phillips gegn Bretlandi, frá 5. júlí 2001. Reports of Judgements and Decisions, 2001-VII. 

Aðgengilegur á www.echr.coe.int.  



32 
 

greinin ekki til þess þegar verið væri að ákvarða viðurlög við brotinu.
110

 (Þess er þó að geta að í 

Bretlandi er sakamálið og mál til höfðunar upptöku sitt hvort málið og er upptökumálið dæmt 

eftir að sakamálinu lýkur. Það hefur þó ekki áhrif á niðurstöðu varðandi túlkun dómsins í þessu 

tilviki.) Af þessum dómi Mannréttindadómstólsins að dæma gengur hið nýja upptökuákvæði ekki 

í berhögg við 2. mgr. 6. gr. MSE. Í lögskýringargögnum að baki 2. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar 

kemur fram að ákvæðið eigi rætur sínar að rekja til fyrrnefnds ákvæðis MSE.
111

 Má því gera ráð 

fyrir að sama niðurstaða liggi fyrir varðandi samræmi upptökuákvæðisins við 

stjórnarskrárákvæðið. 

Þess má að auki geta að samningur Sameinuðu þjóðanna gegn ólöglegri verslun með 

fíkniefni og skynvilluefni frá 1988
112

 sem var grunnur að hegningarlagabreytingunni árið 1997 

hafði að geyma heimild í 7. mgr. 5. gr. þess efnis að aðildarríkjum væri í sjálfvald sett hvort að 

sönnunarbyrði skyldi snúið við. Í ákvæðinu segir: „Hver aðili getur metið hvort sönnunarbyrði 

skuli snúið við hvað snertir lögmæti þess hvernig meintur ávinningur eða önnur eign sem láta má 

sæta upptöku er til komin, að því leyti sem slík ráðstöfun samræmist meginreglum landslaga 

hans og eðli málsmeðferðar fyrir rétti eða annars staðar.“ Möguleikinn fyrir þessari breytingu 

hefur því verið fyrir hendi hér á landi í langan tíma.  

 

4.2. Samræmi 69. gr. b hgl. við eignarrétt 

Spyrja má hvort að hin umfangsmikla upptaka sem felst í 69. gr. b. hgl. gangi of nærri 

stjórnarskrárvörðum eignarrétti sem verndaður er í 72. gr. stjórnarskrárinnar. Ákvæðið segir: 

„Eignarrétturinn er friðhelgur. Engan má skylda til að láta af hendi eign sína nema 

almenningsþörf krefji. Þarf til þess lagafyrirmæli og komi fullt verð fyrir.“ Eignarrétturinn er 

mönnum mikilvægur, en til að mynda var hann heimspekingnum Locke afar hugleikinn, en hann 

setti eignarréttinn á sama stall og líf og frelsi í bók sinni Two treastises of government.
113

 Eins og 

ákvæðið kemur fyrir í stjórnarskrá virðist ekki vera ráðrúm fyrir upptöku skv. ákvæði. 69. gr. b 

hgl, en þrátt fyrir skilyrði 2. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar um bætur, finnast ýmis lagaákvæði 
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þar sem takmarkanir á eignarétti eru lögmætar þó að viðkomandi eigi ekki rétt á bótum fyrir 

missi sinn.
114

 Dæmi um þetta eru, fyrir utan upptöku, til dæmis sektir, skattur, dýrafriðunarlög 

o.fl. Gunnar G. Schram virðist vera á þessu máli og áréttar í bók sinni, Stjórnskipunarréttur, að 

„þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 72. gr. stjskr. er eignaupptaka heimil með svipuðum hætti og var áður 

en stjórnarskráin var sett.“
115

 Segir hann því næst um upptöku og samband hennar við 

eignaréttarákvæðið: „Eignaupptaka er einkum leyfileg þegar eignir eru gerðar upptækar sem eins 

konar refsing fyrir framið brot, sbr. 69. gr. hgl…“ Bætir hann svo við að eigandi er sviptur 

eignarétti án þess að fá nokkrar bætur fyrir, þegar um eignaupptöku með dómi er að ræða.
116

  

Þá má jafnframt bera upptökuheimildina saman við eignarréttarákvæði það sem er að 

finna í 1. gr. 1. viðauka Mannréttindasáttmála Evrópu (Samningsviðauki nr. 1 við samning um 

verndun mannréttinda og mannfrelsis með breytingum skv. samningsviðauka nr. 11 (1952), SES 

nr. 9)
117

  en í því segir: 

Öllum mönnum og lögaðilum ber réttur til að njóta eigna sinna í friði. Skal engan 

svipta eign sinni, nema hagur almennings bjóði og gætt sé ákvæða í lögum og almennra 

meginreglna þjóðaréttar. 

Eigi skulu þó ákvæði undanfarandi málsgreinar á nokkurn hátt rýra réttindi ríkis til 

þess að fullnægja þeim lögum sem það telur nauðsynleg til þess að geta haft hönd í 

bagga um notkun eigna í samræmi við hag almennings eða til þess að tryggja greiðslu 

skatta eða annarra opinberra gjalda eða viðurlaga. 

 

Í fyrrnefndum dómi Mannréttindadómstóls Evrópu Phillips gegn Bretlandi frá 5. júlí 2001 

reyndi einnig á það hvort að frávikið frá meginreglunni um sönnunarbyrði ákæruvaldsins bryti 

gegn 1. gr. 1. viðauka MSE. Í dóminum kom fram að upptaka teldist til viðurlaga, og þegar af 

þeirri ástæðu félli upptakan undir heimild 2. mgr. 1. gr. viðaukans um réttindi ríkis til að 

fullnægja lögum og greiðslum viðurlaga. Dómurinn benti þó á að þrátt fyrir heimild 2. mgr. yrði 

upptakan að falla innan ráðrúms 1. mgr. og því yrði upptakan að falla innan viss meðalhófs. Yrði 

að túlka ákvæði 2. mgr. 1. gr. viðaukans í ljósi 1. mgr. sömu greinar og þar af leiðandi yrði að 
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vera fyrir hendi skynsamlegt samband milli aðgerðar og markmiða með aðgerð.
118

 Hér væri 

markmið aðgerðarinnar, upptöku, að berjast gegn fíkniefnaviðskiptum. Þannig virkaði upptaka 

sem aftrandi aðgerð fyrir þá sem hugðust hefja fíkniefnaviðskipti og einnig til að svipta 

einstakling þeim ávinningi sem af fíkniefnaviðskiptum fengist og jafnframt koma í veg fyrir að 

ávinningurinn yrði hugsanlega notaður í frekari fíkniefnaviðskipti.
119

 Krafan hljóðaði upp á 

þónokkra upphæð, 91.400 £, en þessi upphæð var reiknuð af dómi sem ávinningur ákærða og var 

hægt var að nálgast upphæðina í eignum hans. Dómurinn komst að því að aðgerðin hefði verið 

sanngjörn varðandi réttindi hins ákærða.
120

 Þar sem sanngjarnt samband var á milli aðgerðarinnar 

og tilgangs hennar var því ekki um brot gegn 1. mgr. 1. viðauka Mannréttindasáttmálans að 

ræða.
121

 Af þessari niðurstöðu Mannréttindadómstólsins má telja, að ákvæði 69. gr. b hgl. myndi 

ekki teljast brjóta gegn eignarrétti einstaklings skv. MSE. 

 

4.3. Sönnunarkröfur ákvæðis 69. gr. b hgl. um víkkaða upptöku 

Þar sem upptökuheimild 69. gr. b hgl. hefur að geyma undantekningu frá meginreglunni um 

sönnunarbyrði ákæruvaldsins að því er varðar lögmæta tilurð eigna ákærða eru ekki gerðar 

strangar kröfur til sönnunar af hálfu hins ákærða. Um kvittanir getur verið að ræða, skattframtöl, 

framburði vitna auk þess sem skýringar ákærða geta talist nægjanlegar. Þá getur það haft eitthvað 

að segja með hvaða hætti verðmæti voru geymd, þ.e. hvort þau voru geymd með eðlilegum hætti, 

eða falin í bankahólfi eða á erlendum bankareikningi.
122

 Þessa afstöðu má einnig sjá af orðalagi 

69. gr. b hgl. ákvæðisins, en í 4. mgr. er einungis gert að skilyrði að ákærði geti sýnt fram á 

lögmæta öflun verðmætanna, en ekki er notað orðalag svo sem „með óyggjandi hætti“ eða „svo 

að hafið er yfir skynsamlegan vafa“ og gefur það til kynna að kröfur um sönnun í þessum efnum 

séu ekki jafn strangar og til dæmis sönnunarkröfur ákæruvaldsins eru alla jafnan. Samskonar 

sönnunarkröfur gilda í dönskum rétti.
123
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Upptökuheimild 69. gr. b hgl. hefur verið beitt nokkrum sinnum síðan ákvæðið var leitt í 

lög. Sem dæmi um beitingu þess má sjá dóm Hæstaréttar nr. 495/2010. Þar voru þrír menn 

ákærðir fyrir innflutning fíkniefna. G, sem talinn var hafa skipulagt innflutninginn og vera 

höfuðpaur í málinu var sakfelldur í héraði fyrir innflutninginn sem og fyrir viðskipti með 

fíkniefni og var hann dæmdur í 4 ára og 6 mánaða fangelsi auk upptöku á kr. 4.675.370 sem 

haldlagðar voru við rannsókn málsins, auk skartgripa að verðmæti kr. 2.000.000. G var sýknaður 

í Hæstarétti, þar sem ekki var talið sannað að hann hefði staðið að skipulagningunni, en hann var 

aftur á móti sakfelldur fyrir að hafa keypt og selt fíkniefni auk þess sem fyrrgreind fjárhæð auk 

skartgripa voru gerð upptæk. Dómurinn byggði m.a. á því að G hafði haft mjög miklar 

ráðstöfunartekjur umfram skráðar tekjur sem hann ekki gat gefið trúverðugar skýringar á. Á 

heimili ákærða fundust að auki minnismiðar sem augljóslega þóttu tengjast viðskiptum með 

fíkniefni. Þótti hafið yfir skynsamlegan vafa að G hefði um nokkurt skeið aflað sér ávinnings 

með sölu og dreifingu ótiltekins magns fíkniefna. Var þar með skilyrðum 1. mgr. 69. gr. b hgl. 

fullnægt. Varðandi tilurð fjármunanna hélt G því fram við skýrslutöku hjá lögreglu að 

skartgripina hefði hann fengið fyrir lítinn pening í viðskiptum. Peningana í bankahólfinu, kr. 

3.550.000, sagði G vera hluta af tryggingabótum sem hann hefði fengið auk söluhagnaðar af báti 

sem hann hefði selt. Fyrir dómi hélt faðir G því fram að hann væri eigandi fjármuna út 

bankahólfi og staðfesti G það. Faðir G gat þó ekki gert grein fyrir innihaldi bankahólfsins, öfugt 

við G og taldi dómurinn sannað að G væri raunverulegur eigandi verðmætanna. Á 

bankareikningi ákærða voru til viðbótar því sem fannst í bankahólfi kr. 1.125.370. Gerð var 

könnun á fjármálum G og voru skráðar tekjur hans á rúmlega eins árs tímabili um kr. 3.770.000. 

Útgjöld ákærða námu aftur á móti um kr. 21.100.000. Í dóminum sagði: „Ákærði hefur ekki 

getað útskýrt þennan mismun nema með þeim hætti að um hafi verið að ræða svarta 

atvinnustarfsemi og önnur óskráð viðskipti. Engin gögn hefur hann getað lagt fram fullyrðingum 

sínum til stuðnings.“ 

Annað dæmi um beitingu ákvæðisins má sjá í dómi héraðsdóms Reykjavíkur frá 12. 

júlí 2010 nr. S-471/2010. A, E og R voru sakfelld fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot með því að 

hafa staðið saman að innflutningi á samtals 1.765,18 g af kókaíni til landsins, ætluðu til 

söludreifingar hér á landi. Fíkniefnin voru falin í ferðatöskum sem E og R fluttu til landsins með 

farþegaflugi. A hafði verið milligöngumaður í viðskiptum þeirra erlendis og skipulagt 

innflutninginn. Við húsleit hjá A og sambýliskonu hans, J, fannst lítið magn fíkniefna ásamt kr. 
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100.000 í reiðufé í skúffu inni í skáp, en þau héldu því bæði fram að peningarnir tilheyrðu J og 

væru hluti af örorkubótum hennar. Með dómi voru gerð upptæk 1.765,18 g af kókaíni auk smærri 

skammta fíkniefna og þær kr. 100.000 sem fundust við húsleit. Komst dómurinn að því að þar 

sem A og J höfðu ekki sannað þá staðhæfingu sína að peningarnir væru hluti af örorkubótum 

hennar, ætti skv. 4. mgr. 69. gr. b hgl. að fallast á kröfu ákæruvaldsins um upptöku. Tók 

dómurinn fram að þau hafi hvorki lagt fram gögn um að J hafi verið á bótum á umræddum tíma 

né um það hvenær bótagreiðslur runnu til hennar og hversu háar þær voru. J bar því við að 

bæturnar hafi hún tekið út til þess að greiða fyrir húsaleigu. Benti dómurinn á að ákærðu hefðu 

ekki heldur lagt fram gögn um húsaleigugreiðslur þeirra, hvorki hversu há leigan var né með 

hvaða hætti greiðslu hennar væri háttað. J og A tókst þannig ekki að sanna að um peninga væri 

að ræða sem J hefði aflað með lögmætum hætti og var því fallist á upptöku skv. 69. gr. b.  

Af dómunum tveimur má sjá að ekki nægir fyrir ákærða eða eftir atvikum maka, að gefa 

útskýringar fyrir tilurð verðmæta heldur þarf að leggja fram gögn máli til stuðnings. Um getur 

verið að ræða kvittanir og önnur skrifleg gögn og gefur dómarinn í dómi héraðsdóms 

Reykjavíkur nr. S-471/2010 ýmsar hugmyndir að gögnum, einnig óbeinum gögnum, t.d. bendir 

dómurinn á að þau hefðu getað lagt fram gögn um það hvenær bótagreiðslur runnu til hennar.  
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5. Dómaframkvæmd 

 

Í þessum kafla verður farið í ýmis skilyrði fyrir upptöku á ávinningi og hlutum sem túlka má út 

frá dómaframkvæmd hér á landi. Þá verða jafnframt skoðuð algeng andlög upptöku í 

dómaframkvæmd frá árinu 2000, gjarnan eftir brotaflokkum. 

 

5.1. Sýna þarf fram á að peningar eða eignir séu fyrir hendi 

Í íslenskri dómaframkvæmd hefur frá árinu 2000 örlað á þeirri túlkun á upptökuákvæðum í 

íslenskum rétti að aðeins sé hægt að krefjast upptöku á fjármunum og verðmætum að svo miklu 

leiti sem að þeir hafa verið haldlagðir. Er þetta öfugt við t.d. danskan rétt,
124

 þó ekki sé algengt 

að yfirvöld nái hærri fjárhæð frá ákærða heldur en var haldlögð.
125

 Þá er það einnig talið heimilt í 

norskum rétti að dæma menn til upptöku á hærri fjárhæð en þeirri sem haldlögð hefur verið eða 

vísað á, en því til stuðnings er bent á að ákærði gæti vel átt faldar eignir. Þá er það heldur ekki 

talið ósanngjarn að láta aðila sem hagnast hefur við refsiverðan verknað, greiða fyrir 

upptökukröfu með síðari tilkomnum hagnaði.
126

 Fyrstu merki þessarar stefnu hér á landi má sjá í 

Dómi Hæstaréttar nr. 333/2000. Dómurinn snérist um innflutning og sölu á fíkniefninu 

MDMA. Í héraðsdómi var fjallað um upptökukröfur ákæruvaldsins, en varðandi ákærða A, 

beindust þær að kr. 639.200 sem var reiknaður hagnaður hans af fíkniefnaviðskiptum. Aftur á 

móti fundust aðeins kr. 244.500 í reiðufé við húsleit hjá A og var hald lagt á þær. Í þessu máli 

féllst Héraðsdómur ekki á að dæma mætti upptöku án þess að hún beindist að tilteknu andlagi og 

tjáði niðurstöðu sína með eftirfarandi orðum: 

Telja verður að það sé hugtaksatriði um eignaupptöku að verðmætin sem hún beinist að, 

peningar, munir eða annað, séu til. Ekki verður séð að orðalag 2. gr. laga nr. 10, 1997, 

sem breytti 3. tl. 1. mgr. 69. gr. almennra hegningarlaga, gefi til kynna að þar sé vikið 

frá þessari grunnhugsun.  Þá verður heldur ekki séð að greinargerð með 

lagafrumvarpinu styðji slíkan skilning á lagaákvæði þessu og lögskýringarreglur 

virðast auk þess eiga að leiða til hins gagnstæða.“…„Loks má benda á það úrræði sem 

felst í fyrrgreindri 49. gr. almennra hegningarlaga og hér hefur verið gripið til, að 

dæma má sektir jafnframt refsivist þegar brotamaður hefur aflað sér eða öðrum 

fjárvinnings með broti eða það hefur vakað fyrir honum.  Verður 2. gr. laga nr. 10, 

1997 því ekki skilin svo að hún heimili dómstólum að lýsa yfir upptöku fjárhæðar, líkt 

og um ákvörðun um sekt eða dómsskuld væri að ræða. 
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Málinu var þó ekki áfrýjað til Hæstaréttar að því er þátt A varðaði. Næst var þessari sömu túlkun 

ákvæðisins beitt í dómi Hæstaréttar nr. 333/2003, en þar var S sakfelldur fyrir stórfelldan 

innflutning fíkniefna. Einnig hafði hann mikið magn fíkniefna í vörslum sínum sem ætluð voru 

til söludreifingar. H var sakfelldur fyrir að hafa tekið við umtalsverðu magni fíkniefna frá S og 

selt þau áfram eða áformað það. Mikið magn fíkniefna var gert upptækt. Í héraði voru S og H 

dæmdir in solidum til upptöku á kr. 5.000.000 sem var útreiknaður hagnaður þeirra af 

fíkniefnasölu. Fyrir Hæstarétti var þeirri ákvörðun snúið á þeim forsendum að ekki hefði verið 

sýnt fram á að hald hefði verið lagt á frekari fjármuni við rannsókn málsins. Niðurstaðan 

varðandi upptökuna var svohljóðandi:  

Hins vegar eru ekki efni til að fallast á kröfur ákæruvaldsins um frekari upptöku 

fjármuna úr hendi ákærðu Stefáns Ingimars eða Hafsteins, þar sem ekki hefur verið sýnt 

fram á að hald hafi verið lagt á frekari fjármuni við rannsókn málsins. 

 

Ekki var í dóminum vísað í framangreindan dóm Hæstaréttar nr. 333/2000 né frekari ástæða 

gefin fyrir niðurstöðunni. Þá má sjá nýlegt dæmi um þessa túlkun, en í dómi Hæstaréttar nr. 

72/2005 voru fjórir menn sakfelldir fyrir ýmist innflutning eða hlutdeild í innflutningi á 

kannabisefnum frá Danmörku. Voru þeir dæmdir til að sæta frá 4 mánaða og upp í 20 mánaða 

fangelsi. Gerð var krafa um ætlaðan ávinning ákærðu, kr. 2.800.000 frá X og kr. 1.100.000 frá Y. 

X og Y áfrýjuðu ákvörðun um eignaupptöku og kröfðust sýknu en X krafðist til vara lækkunar á 

kröfunni. Segir svo í dómi Hæstaréttar: „Að virtum dómi Hæstaréttar…nr. 333/2003 verður að 

telja það skilyrði fyrir upptöku á jafnvirði ávinnings af broti að sýnt sé fram á að fjármunir til 

upptöku séu fyrir hendi.“ Voru ákærðu því sýknaðir af upptökukröfu ákæruvaldsins. 

Í dómi Hæstaréttar nr. 312/2000, sem féll aðeins 3 mánuðum eftir dóm Hæstaréttar nr. 

333/2000, var fjallað um sama álitaefni, en niðurstaðan varð önnur. Þar var krafist upptöku á 

ávinningi, án tillits til þess hvort fyrir hendi væru tilgreindar eignir sem ganga mætti að og vísaði 

ákæruvaldið aðeins í hluta tilfellanna til sérgreindra eigna. Um efnið sagði Hæstiréttur:  

Markmið upptöku ágóða og jafnvirðis hans byggist meðal annars á refsikenndum 

uppeldis- og varnaðarsjónarmiðum, þ.e. brotamanni á ekki að líðast að komast hjá 

upptöku með því að losa sig við ólöglegan ágóða, eyða eða koma honum undan, en hafa 

samt hagnað af brotinu. Upptaka 3. tl. 1. mgr. 69. gr. almennra hegningarlaga beinist 

að ólöglegum ágóða og jafnvirði hans vegna refsiverðs verknaðar og verður upptöku 
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beitt þó ekki sé vísað í ákæru til tilgreindra eigna, sem kunna að vera fyrir hendi til 

fullnustu upptöku og óháð því hvort eignir séu fyrir hendi á þeim tíma er dómstólar 

ákvarða hana. Önnur niðurstaða myndi leiða til þess að hún næði ekki framangreindu 

markmiði sínu. 

 

Upptækar voru gerðar töluverðar fjárhæðir, eða kr. 11.900.000 hjá G, kr. 21.400.000 hjá S og kr. 

8.000.000 hjá J. Lægri fjárhæðir voru gerðar upptækar hjá ákærðu I og V, eða kr. 3.180.000 og 

kr. 245.000. Þá voru fíkniefni, tölvugrammvog og vopn einnig gerð upptæk.  

Í héraðsdómi Norðurlands eystra nr. S-230/2010 frá 30. september 2010 var 

niðurstaðan af sama meiði. H hafði selt um 300 g af amfetamíni frá október til desember 2009. 

Sagði í ákæru að hann hefði selt grammið á kr. 5.000 og fengið fyrir efnin kr. 1.500.000, en 

innkaupaverð efnanna hefði verið kr. 700.000. Ákæruvaldið komst að því að hreinn hagnaður 

hans af sölunni hefði verið um kr. 800.000 og því var gerð krafa um að sú upphæð yrði gerð 

upptæk. Dómurinn féllst á upptökukröfur ákæruvaldsins. Fram kom í dóminum að haldlagt hafi 

verið smávægi af fíkniefnum, sem einnig voru gerð upptæk, en hvergi var minnst á haldlagða 

peninga eða bent á eignir sem gera mætti upptækar. Spyrja má hvort að sú staðreynd að ákærði 

játaði með öllu sakir sínar hafi haft þau áhrif að fallist var á heildar upptökukröfur ákæruvaldsins. 

Hvernig sem því er háttað þá eru báðir þessir dómar í meira samræmi við þá framkvæmd sem 

þekkist í Danmörku og Noregi.  

Þeirri túlkun til stuðnings, að upptökukrafa þurfi ekki að beinast að tilteknu andlagi, má 

líta athugasemdir í greinargerð breytingarlaga við almenn hegningarlög nr. 20/1981, en þar er 

gefið til kynna að um háar fjárhæðir geti verið að ræða, og því sé 10 ára fyrningarfrestur 

kröfunnar þægilegur, ef dreifa á greiðslunum. Bent er á að hér á landi sé ekki fyrir að fara 

þvingunarúrræðum við innheimtu s.s. vararefsingu, þegar um upptöku sé að ræða. Þá bendi það 

einnig til þessarar niðurstöðu að heimild er til þess að taka tryggingu í eigum ákærða, innan 

fyrningarfrestsins, fyrir greiðslu upptökukröfunnar og er sú trygging ekki háð fyrningu.
127

 

Áhugavert verður að sjá hvort að stefna sú sem tekin var í fyrrgreindum dómi Héraðsdóms 

Norðurlands eystra nr. S-230/2010, sem er í meira samræmi við framkvæmd í Noregi og 

Danmörku, haldi velli hér á landi. 
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5.2. Andlag upptöku þarf að vera nægilega tilgreint  

Krafa um upptöku skal koma fram í ákæru, sbr. e. lið 152. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð 

sakamála. Gerð er krafa um að ákæra sé nægilega nákvæm. Í ákæru þarf til að mynda að taka 

fram hvaða munir það eru sem krafist er upptöku á. Um þetta var fjallað í dómi Hæstaréttar nr. 

214/2004, en þar stóð ákærði fyrir rekstri fjárhættuspils og veðmálastarfsemi í atvinnuskyni og 

var það gert með verulegri veltu. Með dómi voru gerðar upptækar samtals kr. 5.105.012. Einnig 

voru gerð upptæk fimm spilaborð, spilapeningar og spilastokkar. Gerð hafði verið krafa um 

upptöku á fylgihlutum með spilaborðunum fimm en um það sagði dómurinn: „óvíst er við hvað 

er átt og ber því að vísa upptökukröfunni frá að því er varðar fylgihlutina.“ Til samanburðar má 

sjá dóm Hæstaréttar nr. 284/2010 þar sem mjög nákvæmlega var tilgreint hvað munir það voru 

sem krafist var upptöku á, mununum lýst og fjöldi eintaka tilgreindur.  

Hljóði krafa í ákæru um upptöku á tiltekinni fjárhæð er nægjanlegt að geta í ákæru 

fjárhæðar upptökukröfu án þess að frekari útreikningar eða reifun sé þar fyrir hendi. Á þetta 

reyndi í dómi Hæstaréttar nr. 312/2000, en þar kröfðust ákærðu frávísunar á þeim forsendum 

að ekki hefðu fylgt í ákæru útreikningar fyrir fjárhæð upptökukröfunnar. Dómurinn féllst ekki á 

þessa kröfu ákærðu með vísan til d. liðar 116. gr. laga um meðferð opinberra mála,
128

 en við 

munnlegan málflutning hafði ákæruvald gert útreikningum góð skil.  

 

5.3. Sönnunarkröfur um ólögmæti ávinnings sem gera skal upptækan 

Slakað var á sönnunarkröfum að því er varðaði áætlun hagnaðar með breytingarlögum nr. 

10/1997 en breytingin var sem fyrr segir fólgin í því að dómara var veitt heimild til þess að áætla 

hagnað í þeim tilfellum þegar ekki lágu fyrir nægileg sönnunargögn til að slá upphæð hagnaðar 

fastri. Aftur var slakað á sönnunarkröfum með tilkomu 69. gr. b. hgl. þar sem heimilt varð að 

beita fráviki frá meginreglunni um sönnunarbyrði ákæruvaldsins varðandi lögmæta tilurð eigna 

ákærða við sérstakar aðstæður, sbr. umfjöllun í kafla 3.1.3. og kafla 4. Aftur á móti gilda ennþá 

sömu sönnunarkröfur þegar sanna skal að um ólöglegan hagnað sé að ræða, sbr. 69. gr. hgl. og 

gildir þá reglan um sönnunarbyrði ákæruvaldsins fullum fetum. Þá getur verið áhugavert að 

skoða nokkra dóma þar sem sjá má kröfur um sönnun í málum þar sem ákvörðun um upptöku 
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Sambærilegt ákvæði er nú að finna í e. lið 2. mgr. 152. gr. sml. 
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kemur til skoðunar. Í dómi Hæstaréttar nr. 260/2005 játaði K að hafa haft í fórum sínum 143 g 

af hassi og lítið magn amfetamíns. Auk þess fundust kr. 400.000 í reiðufé við húsleit hjá honum. 

Fyrir héraðsdómi þótti sannað að K hefði ætlað fíkniefnin til sölu og að fé það sem lagt var hald 

á hefði verið afrakstur fíkniefnasölu, en um töluvert magn fíkniefna þótti vera að ræða og 

skýringar K á fénu þóttu ótrúverðugar. Auk þess var peningunum pakkað inn í bréf þar sem á 

voru útreikningar er virtust tengjast fíkniefnasölu. Skýringar K á því hvers vegna hann ætlaði 

þetta mikla magn til eigin neyslu þóttu heldur ekki trúverðugar. Var K því í héraði dæmd 

fangelsisvist í einn mánuð, auk upptöku fíkniefnanna og peninganna. Hæstiréttur staðfesti 

niðurstöðu héraðsdóms varðandi refsingu og upptöku fíkniefna, en sýknaði ákærða af því að hafa 

ætlað efnin til sölu og hafnaði kröfu um upptöku peninganna. Í niðurstöðu dómsins sagði að þrátt 

fyrir að magn efnanna hefði verið töluvert, styddu engin gögn þá fullyrðingu ákæruvaldsins að 

fíkniefnin hefðu verið ætluð til sölu. K hafði gefið þær skýringar varðandi féð að um 

endurgreiðslu væri að ræða vegna sjálfskuldarábyrgðar sem hann hefði gengist undir hjá vini 

sínum. Þessi vinur var hvorki yfirheyrður hjá lögreglu né fyrir dómi. Ekki var faðir ákærða 

heldur leiddur fyrir dóm, en ákærði hafði sagt föður sinn hafa séð um greiðslurnar inn á bréfið. 

Þrátt fyrir að framburður ákærða hefði verið töluvert á reiki taldi dómurinn að ákæruvaldið hefði 

ekki fært fram nægar sönnur þess að ákærði hefði aflað peninganna með fíkniefnasölu.  

Í þessu máli þótti ekki nóg að um mikið magn fíkniefna væri að ræða, háa fjárhæð í 

reiðufé sem fannst á heimili ákærða, einskonar skuldamiða og það að framburður ákærða var 

ótrúverðugur og á reiki. Meira virðist þurfa til og benti dómurinn t.a.m. á að frekari yfirheyrslur 

hefði skort. Kröfur um sönnun fyrir því að um ólögmætan ávinning sé að ræða eru því frekar 

strangar af þessum dómi að dæma. 

Í dómi Hæstaréttar nr. 218/2005 var fjallað um upptöku á peningum. Ákærði hafði 

staðið að innflutningi fíkniefna í fleiri en eitt skipti. Var hann síðar handtekinn eftir að hafa tekið 

á móti 235 g af kókaíni og var þá enn með efnin í vörslum sínum. Ákærði hafi áður sama dag 

sent kr. 200.000 með Western Union til seljenda fíkniefnanna í útlöndum, en lögregla náði að 

leggja hald á peningana áður en viðkomandi vitjaði þeirra. Í héraðsdómi var ekki fallist á 

upptöku peninganna vegna þess að ekki hefði tekist sönnun á því að umrædd fjárhæð væri 

andvirði sölu fíkniefna né að ákærði hefði haft ávinning af fíkniefnasölu sem samsvaraði þeirri 

fjárhæð. Fyrir Hæstarétti var aftur á móti fallist á upptökukröfur ákæruvaldsins á þeim 

forsendum að salan á fíkniefnum þeim er málið snérist um hefði verið ólögmæt og þá skipti ekki 
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máli þó að féð væri greiðsla til annars manns í slíkum viðskiptum en ekki greiðsla til ákærða 

sjálfs. Ákærða var gert að sæta fangelsi í 2 ár og 6 mánuði auk þess sem umrædd fjárhæð og 

fíkniefni voru gerð upptæk.  

Þá má einnig sjá dóm Hæstaréttar nr. 213/2002. Við húsleit lögreglu vegna gruns um 

fíkniefnamisferli hafði ákærði framvísað samtals 3,72 g af kókaíni sem geymd voru í fjórum 

plastpokum í mittisveski hans ásamt kr. 81.000 í reiðufé. Við húsleit fannst einnig tölvuvog, 

mikið magn plastpoka ásamt áhöldum til fíkniefnaneyslu og hvítt efni sem nota mátti til að 

drýgja fíkniefni með. Við leit í bifreið ákærða fundust kr. 35.000 í reiðufé, box með litlum 

plastpokum og fimm bréfmiðar. Á bréfmiðana, sem faldir höfðu verið undir gúmmímottu, höfðu 

verið rituð nöfn og peningaupphæðir, sem í heild námu kr. 1.346.00. Framburður ákærða að því 

er varðaði peningana og efnin var nokkuð á reiki. Í fyrstu viðurkenndi hann að efnin væru að 

hluta ætluð til sölu og peningarnir að hluta ávinningur af sölunni, en fyrir dómi neitaði hann því 

alfarið. Hélt hann því m.a. fram að peningarnir væru laun og ógreidd húsaleiga. Ákærði lagði 

fram yfirlýsingu meðleigjandans um að hann hefði látið ákærða fá kr. 32.500, sinn hluta 

leigunnar, auk kvittunar frá vinnustað sínum um fyrirframgreidd laun uppá kr. 50.000. Í héraði 

var ákærði sakfelldur fyrir að ætla efnin til sölu. Var talið að framburður ákærða hefði verið 

óstöðugur og ótrúverðugur. Bent var á vætti vitna auk þess sem að við húsleit hefðu fundist 

tölvuvog, íblöndunarefni og umbúðir til að pakka inn í. Væri því sannað að ákærði hefði gerst 

sekur um söluna. Fallist var á það að hluti peninganna væru laun, og var því upptaka á kr. 66.000 

talin rétt. Niðurstöðunni var þó snúið þegar málið kom fyrir Hæstarétt, en hann féllst ekki á að 

hægt væri að styðjast við fyrri játningar ákærða enda yrði dómur að byggjast á þeim 

sönnunargögnum sem færð væru fram við meðferð máls fyrir dómi. Gegn eindreginni neitun 

ákærða væri hann því sýknaður af því að hafa ætlað hluta efnanna til sölu og peningarnir sem 

fundust gætu því ekki talist afrakstur sölu hans. Því var ekki fallist á upptöku á peningunum. 

Ákærða var gert að greiða sekt að fjárhæð kr. 200.000 í ríkissjóð auk upptöku á hinum haldlögðu 

fíkniefnum.  

Af dóminum má ráða að leggja þarf fram frekari sönnun fyrir því að um ólögmætan 

ávinning sé að ræða. Ekki var nóg að ákærði ætti 3,7 g af kókaíni pökkuðu í fjóra poka, vigt, 

mikið magn plastpoka, íblöndunarefni auk skuldamiða. Virðast einhver gögn þurfa að liggja til 

sönnunar umfram þetta. Að lokum má sjá dóm Hæstaréttar nr. 639/2010, þar sem ákærðu voru 

fundnir sekir um mjög umfangsmikla ræktun kannabisplantna, en um 493 plöntur var að ræða. 
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Var krafist upptöku á plöntunum og ýmsum munum sem notaðir höfðu verið til ólögmætrar 

ræktunar og meðferðar kannabisplantna og uppsetningar á búnaði. Þá var krafist upptöku á 

ætluðum hagnaði V af fíkniefnasölu, en í bankahólfi hans fundust kr. 11.895.000 og 7.265 evrur í 

seðlum. Af þessari upphæð þótti sýnt að kr. 3.747.454 væru slysabætur til sambýliskonu V, en 

afganginn kvað ákærði vera pening sem hann hafði sankað að sér gegnum árin með ýmsu braski, 

fjárhættuspilum, svartri vinnu og fleiru. Þegar dómurinn féll í héraði höfðu breytingalög nr. 

149/2009 sem fólu í sér heimild til fráviks frá meginreglunni um sönnunarbyrði ákæruvalds tekið 

gildi og reyndi á hvort ákvæðið mætti nýta í málinu. Ekki var fallist á það þar sem eldri 

upptökuheimildir hegningarlaganna voru í gildi á þeim tíma sem brotið var framið og allt til þess 

tíma er lögreglan stöðvaði ræktunina. Niðurstaða dómsins byggði á því að þar sem ekki hefði 

verið ákært í málinu fyrir sölu á fíkniefnum og ekkert legið fyrir um að ákærðu hefðu fengið 

uppskeru af plöntunum, þó svo að svo kynni að vera, hefðu engar sönnur verið færðar á að 

hagnaður hefði verið af brotinu. Þá kynnu skýringar ákærða á tilurð fjársins að vera ótrúverðugar 

en  engar sönnur hefðu verið færðar á að ávinningur hefði orðið af brotinu eða að fjársins hefði 

að öðru leyti verið aflað með fíkniefnasölu. Var V því sýknaður af upptökukröfu á peningunum. 

Dómurinn var staðfestur í Hæstarétti en ákvæði hans um upptöku kom ekki til endurskoðunar. 

Væntanlega hefði niðurstaðan varðandi upptökuna verið önnur ef breytingarlögin hefðu verið 

gild á tíma brotsins. 

 

5.4. Algeng andlög upptöku 

Áhugavert er að fjalla um það hver algeng andlög upptöku eru og verður í þessum kafla fjallað 

um það. Undanfarin ár hefur upptaka fyrst og fremst farið fram í fíkniefnamálum. Er þá yfirleitt 

um að ræða fíkniefni í litlu magni, sbr. til dæmis dóm Hæstaréttar nr. 314/2008,
129

 og nr. 

620/2008.
130

 Munir sem notaðir eru við neyslu fíkniefna eru jafnframt gerðir upptækir þegar þeir 

eru annars vegar. Sem dæmi má sjá dóm hæstaréttar nr. 147/2006 þar sem gerð voru upptæk 

tvö eldföst mót og diskur sem notuð höfðu verið til ólögmætrar meðferðar fíkniefna. Annað 

dæmi er dómur Hæstaréttar nr. 57/2005 þar sem hnífur hafði verið notaður til fíkniefnaneyslu. 

Stundi ákærði sölu fíkniefna er mögulegt að hlutir séu gerðir upptækir sem notaðir eru við að 
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 Upptaka á 0,19 g af hassi og 0,32 g af tóbaksblönduðu hassi. 
130

 Upptaka á 0,63 g kókaíni. 
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vigta efnin og/eða skipta í smærri einingar, svo sem gert var í dómi Hæstaréttar nr. 84/2003, en 

þar voru 20 g amfetamín gerð upptæk, vigt og tvær fötur af íblöndunarefnum. Nokkur dæmi voru 

um að menn stæðu í ræktun á kannabisefnum eða framleiðslu fíkniefna s.s. amfetamíns. Í slíkum 

tilfellum eru  plönturnar gerðar upptækar sem og þeir hlutir, efni og verkfæri sem notaðir eru til 

verksins, sbr. t.d. dóm Hæstaréttar nr. 639/2010, þar sem upptæk voru gerð, auk plantna, ýmsir 

munir s.s. lampar, blásarar og dælur.  Einnig má sjá dóm Hæstaréttar nr. 618/2009 þar sem auk 

fíkniefna voru gerð upptæk tæki, búnaður og efni ætluð til framleiðslu fíkniefna. Í dómi 

Hæstaréttar nr. 284/2010 var gríðarlegt magn hluta gerðir upptækir, bæði hlutir sem beinlínis 

voru notaðir til ræktunarinnar, en einnig t.d. borvél og stingsög sem notaðar höfðu verið til 

uppsetningar á búnaði til ræktunarinnar. 

Upptaka á farartækjum á sér helst stað í málum þar sem fíkniefni eru falin í bifreið sem 

flutt er til landsins, annað hvort með flutningaskipi eða farþegaskipi. Fíkniefni hafa fundist í 

bensíntanki bifreiðar, líkt og átti sér stað í dómi Hæstaréttar nr. 667/2006, þar sem átta 1,5 l 

gosflöskum sem innihéldu samanlagt tæp 12 kg amfetamín hafði verið komið fyrir í bensíntanki 

VW Passat bifreiðar sem flutt var til landsins með Norrænu. Voru fíkniefnin og bifreiðin gerð 

upptæk auk þess sem ákærðu var báðum gert að sæta fangelsi í 7 ár. Svipaða sög er að segja af 

dómi héraðsdóms Reykjaness frá 23. nóvember 2010 nr. S-726/2010 þar sem E var sakfelld 

fyrir innflutning á 19.750 ml af amfetamínbasa sem falinn hafði verið í eldsneytistanki VW 

Passat bifreiðar, en efnin fundust við komu skipsins til landsins. Voru efnin og bifreiðin gerð 

upptæk og E gert að sæta fangelsi í 8 ár. Þá má líta dóm Hæstaréttar nr. 72/2007 en í því máli 

var um að ræða innflutning á 10.283 g kannabisefna og 13.265 g amfetamín sem falið hafði verið 

í bensíntanki BMW bifreiðar sem flutt var til landsins með flutningaskipi. Voru fíkniefnin og 

bifreiðin gerð upptæk auk þess sem ákærðu var gert að sæta fangelsi í 5, 7 og 9 ½ ár. Dæmi er 

um að bifreið hafi verið sérstaklega útbúin með leynihólfi í þaki, en slík var raunin í dómi 

Hæstaréttar nr. 150/2009. Í málinu hafði 191.714 g af kannabis og 1.305 g af kókaíni verið 

komið fyrir með þeim hætti í þaki húsbíls. Voru fíkniefnin og húsbíllinn gerð upptæk auk þess 

sem ákærðu var gert að sæta fangelsi í 7 ½ ár og 9 ár. Upptaka á farartækjum getur einnig átt sér 

stað við brot gegn umferðarlögum nr. 50/1987, sbr. t.d. dóm Hæstaréttar nr. 452/2008 þar sem 

upptækt var gert bifhjól vegna brota gegn umferðarlögum nr. 50/1987 þegar ákærði keyrði of 

hratt og sýndi af sér háttsemi sem var stórkostlega hættuleg öðrum vegfarendum, en ákærði hafði 
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tvisvar áður hlotið sektarrefsingu fyrir of hraðan akstur á bifhjóli. Var ákærði, auk upptökunnar 

gert að sæta fangelsi í 4 mánuði og sviptingu ökuréttinda í 3 ár. 

Annar brotaflokkur sem algengt er að heimildum um upptöku sé beitt eru brot gegn 

vopnalögum nr. 16/1998. Í þeim tilfellum sem hnífar voru gerðir upptækir var stundum einnig 

um líkamsrárásarmál að ræða, sbr. til dæmis dóma Hæstaréttar nr. 35/2005
131

 og nr. 

153/2009.
132

 Í þeim tilfellum þar sem um ólögleg vopn var að ræða, s.s. rafstuðsbyssur, var 

stundum jafnframt um fíkniefnamál að ræða, sbr. dóm Hæstaréttar nr. 72/2007, þar sem, auk 

fíkniefna var einnig hnúajárn og tveir rýtingar gerðir upptækir og dóm Hæstaréttar nr. 

189/2009 þar sem upptaka fór einnig fram á um 200 g kannabis. Þá má ennfremur sjá dóm 

Hæstaréttar nr. 147/2006 þar sem loftskammbyssa var gerð upptæk, en í framangreindum 

tilfellum fundust vopnin við húsleit hjá ákærðu.  

Í kynferðisbrotamálum er algengast að upptaka fari fram á tölvum og hörðum diskum 

vegna ljósmynda sem vistaðar eru á þeim og sýna börn á kynferðislegan og klámfenginn hátt, sbr. 

t.d. dóma Hæstaréttar nr. 212/2008,
133

 nr. 273/2003,
134

 472/2005
135

 og 584/2007.
136

 Þá geta 

munir einnig verið gerðir upptækir vegna tengsla þeirra við brotið, svo sem myndavél, en í dómi 

Hæstaréttar nr. 472/2005 var auk tveggja tölva og harðs disks gerð upptæk stafræn myndavél 

sem notuð hafði verið til að taka ljósmyndir af brotaþolum við kynferðislegar athafnir. Þá er 

möguleiki á að gera tölvu upptæka sem notuð hefur verið til að hafa samband við brotaþola, líkt 

og orðalag í dómi Hæstaréttar nr. 539/2007 gefur til kynna, en þar segir: „krafa um upptöku á 

tölvunum hefur ekki sérstaklega verið studd þeim rökum að ákærði hafi nýtt þær til samskipta í 

tengslum við brot sín.“ Var ákærði með þeim orðum sýknaður af upptökukröfu ákæruvaldsins á 

tveimur tölvum. 
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 Ákærði sakfelldur fyrir tilraun til líkamsárásar með hníf. Ákærða var gert að sæta fangelsi í 10 mánuði, þar af 

voru 8 mánuðir skilorðsbundnir. 
132

 Ákærði sakfelldur fyrir sérlega hættulega árás. Gert að sæta fangelsi í 9 mánuði en fullnustu 7 mánaða var frestað. 
133

 Ákærði fundinn sekur um að hafa haft í vörslum sínum gríðarlegt magn  ljósmynda og hreyfimynda. Ákærði 

hafði einnig verið fundinn sekur um brot gegn 1. mgr. 202 gr. og var refsing ákveðin fangelsi í 15 mánuði auk 

upptöku á turntölvu og 5 hörðum diskum. 
134

 Ákærði hafði í vörslum sínum á annað þúsund ljósmynda. Myndirnar sýndu börn á ýmsum aldri og voru margar 

mjög grófar. Brot ákærða var talið stórfellt og refsing hans ákveðin fangelsi í 4 mánuði en fullnustu refsingar frestað. 

Upptækur var gerður geisladiskur og tölvukassi. 
135

 Ákærði fundinn sekur um að hafa tælt þrjár ungar stúlkur til samræðis og annarra kynferðismaka. Var hann 

jafnframt fundinn sekur um að hafa í vörslum sínum myndir af stúlkunum sem hann tók sem og aðrar ljósmyndir 

sem sýndu börn á kynferðislegan hátt. Ákærða var gert að sæta fangelsi í 12 mánuði auk upptöku á turntölvu, 

ferðatölvu, hörðum diski og stafrænni myndavél. 
136

Ákærði fundinn sekur um að hafa í vörslum sínum nokkuð magn ljósmynda og hreyfimynda. Var ákærða dæmd 

sekt auk upptaka á turntölvu, ferðatölvu og hörðum diski. 
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Þá má þess geta að í flestum tilfellum upptöku við brot á fiskveiðilöggjöf
137

 er um að 

ræða upptöku á andvirði afla og í sumum tilfellum andvirði veiðafæra að auki, sbr. til dæmis 

dóm Hæstaréttar nr. 430/2003
138

 og nr. 473/2002.
139

 Getur verið um þónokkrar upphæðir að 

ræða, sjá til dæmis dóma Hæstaréttar nr. 12/2000 og nr. 250/2002 þar sem gert var upptækt 

andvirði afla að verðmæti kr. 3.786.602 í fyrra málinu og kr. 4.500.000 í því síðara. Þá eru dæmi 

um enn hærri upphæðir, en í dómi Hæstaréttar nr. 8/2004
140

 hljóðaði upptakan upp á andvirði 

afla að verðmæti kr. 101.268.209. 

  

                                           
137

 Svo sem  lög nr. 79/1997 um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands og lög nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða. 
138

 Ákærði hafði veitt innan svæðis þar sem línuveiðar voru bannaðar. Honum var gert að greiða sekt að fjárhæð kr. 

600.000 auk upptöku á andvirði afla og veiðafæra. 
139

 Ákærðu, tveir einstaklingar og eitt fyrirtæki voru fundnir sekir um að hafa veitt án aflaheimilda. Var ákærðu gert 

að greiða hverjum um sig kr. 1.000.000 í sekt til ríkissjóðs auk upptöku á jafnvirði afla og veiðafæra. 
140

 Voru ákærðu jafnframt dæmdir til að sæta 2, 3 og 6 mánaða fangelsi auk sekta. 
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6. Samanburður íslensks og dansks réttar 

 

Heimildir til upptöku í dönsku hegningarlögunum, eða straffeloven (d.strl.), er að finna í 

ákvæðum 75. – 77. gr. a. laganna. Skipulagið er með þeim hætti að 75. gr. d.strl. setur fram 

almenn skilyrði fyrir upptöku og 76. gr. d.strl. tilgreinir hjá hverjum upptaka getur farið fram. 76. 

gr. a d.strl. veitir heimild til upptöku, án þess að ákæruvaldið þurfi að sýna fram á tengsl milli 

tiltekins brots og hins upptæka, auk sérreglna um upptöku hjá öðrum en brotamanni sjálfum. 77. 

gr. d.strl. segir til um tengsl hins upptæka við skaðabótakröfur og að lokum hefur 77. gr. a d.strl. 

að geyma heimild til upptöku í fyrirbyggjandi tilgangi.
141

 Þessar almennu reglur gilda skv. 2. gr. 

d.strl. almennt einnig um sérrefsilöggjöf. Danskur réttur er iðulega svipaður íslenskum rétti og 

upptökuákvæði þau sem í lög voru leidd hér á landi árið 2010 með lögum 149/2009 voru sem 

fyrr segir meðal annars unnin með hliðsjón af dönskum rétti.
142

 Er því áhugavert að fræðast um 

upptökuheimildir í dönskum hegningarlögum og bera saman lögin sem og túlkun þeirra í 

ríkjunum tveimur.  

 

6.1. Grunnheimild 75. gr. straffeloven um upptöku 

Fyrst ber að líta á grunnheimildina til upptöku í dönsku hegningarlögunum en hana er að finna í 

75. gr. d.strl. Er hún svohljóðandi: 

1. mgr.: Ávinning af refsiverðum verknaði eða samsvarandi upphæð má í heild eða að 

hluta gera upptækan. Skorti nægjanleg sönnun til að slá fastri fjárhæðinni, má gera 

upptæka fjárhæð sem álitin er samsvarandi ávinningnum.
143

 

2. mgr.: Svo framarlega sem telja má nauðsynlegt til að fyrirbyggja frekari brot, eða 

sérstakar aðstæður annars mæla með því, má gera upptæka: 

1. tl. hlut, sem notaður hefur verið eða ætlaður er til notkunar við refsiverðan verknað. 

2. tl. hlut, sem til verður við refsiverðan verknað og 

3. tl. hlut, sem með tilliti til annarra þátta tengist refsiverðum verknaði.
144

 

                                           
141

 Greve o.fl.,Kommenteret Straffelov,  bls. 349. 
142

 Frumvarp til laga um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. febrúar 1940, með síðari breytingum, þskj. 

16, 16. mál. 
143

 1. mgr. hljóðar svo á dönsku: „Udbyttet ved en strafbar handling eller et hertil svarende beløb kan helt eller 

delvis konfiskeres. Savnes der fornødent grundlag for at fastslå beløbets størrelse, kan der konfiskeres et beløb, som 

skønnes at svare til det indvundne udbytte.“ 
144

 2. mgr. hljóðar svo á dönsku: „Såfremt det må anses for påkrævet for at forebygge yderligere lovovertrædelser, 

eller særlige omstændigheder i øvrigt taler derfor, kan der ske konfiskation af 

1. tl. genstande, der har været brugt eller bestemt til at bruges ved en strafbar handling, 
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3. mgr.: Í stað upptöku á hlutum nefndum í 2. mgr. má gera upptæka fjárhæð sem 

svarar til andvirðis þeirra í heild eða að hluta.
145

 

4. mgr.: Í stað upptöku skv. 2. mgr. er hægt að taka ákvörðun um ráðstöfun sem snertir 

hlut til að fyrirbyggja frekari afbrot.
146

 

5. mgr.: þegar félag er leyst upp með dómi, geta fjármunir, skjalasafn, fundargerðir og 

annað þess háttar verið gert upptækt.
147

 

(þýðing höfundar) 

 

Í fyrstu málsgrein er að finna ákvæði sem svarar til íslenskra upptökuákvæða, þannig að heimilt 

er að gera upptækan ávinning eða fjárhæð sem svarar til hans. Einnig er heimild fyrir dómarann 

til að áætla hagnað ákærða, líkt og kom inn í almenn hegningarlög árið 1997. Ákvæðið felur í sér 

vissa breytingu á sönnunarkröfum, en ekki er nauðsynlegt að sýna svo hafið sé yfir allan vafa 

hver ávinningurinn var nákvæmlega. Enda yrði lítið um upptöku ef sanna þyrfti nákvæmlega, 

með fulla sönnunarbyrði á ákæruvaldinu, þannig að allan vafa ætti að túlka ákærða í hag, hver 

ávinningurinn væri. Upphæðin væri þá ekki nálæg raunverulegri upphæð ágóðans. Tilgangurinn 

með ákvæðinu er þannig að gera dómaranum kleift að komast að sem réttastri niðurstöðu.
148

 

Reglan felur þó ekki í sér heimild til að áætla stærð brotsins sjálfs, til dæmis hversu mikið af 

fíkniefnum var selt, heldur að áætla hver gróðinn var.
149

 

Í dönskum rétti er algengast að upptaka skv. 1. mgr. 75. gr. d.strl. fari fram sem 

jafnvirðisupptaka, þar sem fjármunir sem upprunalega eru ávinningur af broti er sjaldan hægt að 

sérgreina frá öðrum.
150

 Sem dæmi um jafnvirðisupptöku má sjá U 1999.1216 H, en þar voru 

ýmsir verðmætir skartgripir gerðir upptækir í fíkniefnamáli á þeim grundvelli að þá mætti, þar 

sem skorti viðundandi útskýringar frá ákærða, álíta keypta fyrir ávinninginn. Ákærði var 

jafnframt dæmdur í 8 ára fangelsi og vísað úr landi eftir afplánun. Í dönskum rétti er 

                                                                                                                                        
2. tl. genstande, der er frembragt ved en strafbar handling, og 

3. tl. genstande, med hensyn til hvilke der i øvrigt er begået en strafbar handling.” 
145

 3. mgr. hljóðar svo á dönsku: „I stedet for konfiskation af de i stk. 2 nævnte genstande kan der konfiskeres et 

beløb svarende til deres værdi eller en del heraf.“ 
146

 4. mgr. hljóðar svo á dönsku: „I stedet for konfiskation efter stk. 2 kan der træffes bestemmelse om 

foranstaltninger vedrørende genstandene til forebyggelse af yderligere lovovertrædelser.“ 
147

 5. mgr. hljóðar svo á dönsku: „Når en forening opløses ved dom, kan dens formue, arkiv, protokoller og lignende 

konfiskeres.“ 
148

 Toftegaard Nielsen, Strafferet 2, bls. 142. 
149

 Sama heimild, bls. 143, Waaben, Strafferettens almidelige del II,  bls. 85. 
150

 Greve o.fl., Kommenteret Straffelov,  bls. 354. 
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jafnvirðisupptöku mest beitt í fíkniefnamálum.
151

 Yfirleitt tekur upptaka aðeins til beins 

ávinnings í dönskum rétti, en ekki óbeins ávinnings. Þetta á þó ekki við um leigutekjur o.þ.h. 
152

 

Ákvæði 2. mgr. fjallar um upptöku á munum. Ákvæðið er sem fyrr segir samhljóma 

upptökuákvæði því sem er að finna í 69. gr. a hgl., hinu íslenska ákvæði, fyrir utan það skilyrði 

að upptakan þarf að vera nauðsynleg til að fyrirbyggja frekari afbrot eða ef aðstæður mæla að 

öðru leyti með því. Upptaka skal ekki fara fram ef þetta skilyrði er ekki fyrir hendi.   

Upptaka skv. 3. mgr. getur farið fram hvort sem upprunalegur ávinningur hefur verið 

haldlagður og gæti þannig verið gerður upptækur í sjálfu sér, en einnig í tilfellum þar sem 

ávinningurinn er ekki lengur fyrir hendi og upptaka væri því ómöguleg, væri ekki fyrir þetta 

ákvæði.
153

 Mismunandi skoðanir eru um það hvenær beita skuli jafnvirðisupptöku. Waaben telur 

þannig í bók sinni Strafferettens Almindelige del II, sanktionslæren, að henni megi beita hvort 

sem upprunalegur ávinningur eða munur sé til staðar eður ei.
154

 Greve, Jensen og Toftegaard 

Nielsen eru ekki sammála þeirri túlkun í bók sinni Kommenteret Straffelov, Almindelig del, og 

vilja meina að sé ávinningurinn sjálfur fyrir hendi, á samkvæmt tilgangi laganna ekki að gera 

jafnvirðisupptöku gegn vilja ákærða. Halda þeir ennfremur fram að í tilfellum þar sem 

upprunalegur ávinningur er ekki lengur til staðar og jafnvirðisupptaka getur farið fram, sé 

tilgangurinn með heimildinni að samræma ákvarðanir í svipuðum málum, sem einungis eru 

mismunandi sín á milli að því er varðar aðgengi að ávinningnum.
155

 Að lokum má benda á að 

Toftegaard Nielsen er fremur á máli með Greve o.fl., en hann bendir í bók sinni, Strafferet 2, 

Sanktionerne á, að ef tilgangurinn með upptöku er að hindra mann í að nota munina aftur til 

brota, sé erfitt að skilja af hverju til dæmis veiðafærin sjálf séu ekki gerð upptæk. Í slíkum 

tilfellum sé upptaka hreinlega refsing. Ef farið væri eftir tilgangi upptöku ætti ekki að beita 

jafnvirðisupptöku ef munirnir sjálfir eru fyrir hendi.
156

 Ef frá eru talin fíkniefnamál, þar sem 

upptöku er krafist á ávinningi af fíkniefnasölu, er 3. mgr. ekki mikið beitt í dönskum rétti. Í 

sumum tilfellum sérrefsilöggjafar er þó jafnvirðisupptaka algengari en upptaka á munum, svo 

sem við brot á fiskveiðilöggjöf.
157

 

                                           
151

 Toftegaard Nielsen, Strafferet 2, bls. 138. 
152

 Greve o.fl., Kommenteret Straffelov, bls. 358. 
153

 Sama heimild, bls. 365. 
154

 Waaben, Strafferettens almidelige del II, bls. 87. 
155

 Greve o.fl., Kommenteret Straffelov, bls. 365. 
156

 Toftegaard Nielsen, Strafferet 2, bls. 147. 
157

 Greve o.fl., Kommenteret Straffelov, bls. 365. 
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Ákvæði 4. mgr. felur í sér heimild til þess að gera ráðstafanir með hlut sem fyrirbyggja 

frekari afbrot. Því getur t.d. verið beitt með þeim hætti að skellinöðru, sem breytt hefur verið 

með ólöglegum hætti, er breytt til baka þannig að hún verði lögleg. Eru þá hinir ólöglegu 

aukahlutir gerðir upptækir.
158

 Heimild sem þessa er ekki að finna í hgl. hér á landi. Sem dæmi 

um beitingu ákvæðisins má sjá U 1989.771 Ø, en þar ákvað bæjarréttur að selja ætti tvo 

veiðiriffla á uppboði á kostnað ákærða í stað upptöku. Landsréttur gerði þó rifflana upptæka, á 

þeim forsendum að skilyrði 1. tl. 2. mgr. 75. gr. d.strl. væru uppfyllt. Ákvæðinu má einnig sjá 

beitt í U 1999.2092 Ø, en þar hafði X verði synjað um endurútgáfu á veiðileyfi og mátti því 

lögum samkvæmt ekki hafa skorfæri í vörslum sínum, sem hann þó hafði. Landsréttur taldi þó 

afsakanlegt að X væri ekki búinn að ganga frá breyttu eignarhaldi á rifflinum og þótt því 

varhugavert að gera hann upptækan strax. Dómurinn gerði X að selja riffilinn innan þriggja 

mánaða að viðurlagðri upptöku. Ennfremur má sjá áhugaverða beitingu í U 1965.215 Ø. Þar 

höfðu tveir menn gerst sekir um að selja fölsuð málverk. Þau málverk sem fundust í vörslum 

þeirra voru gerð upptæk, en þau verk sem þriðju menn höfðu keypt í góðri trú voru ekki gerð 

upptæk, heldur var talið nægjanlegt að fjarlægja falsaðar undirskriftir af þeim. 

Upptaka samkvæmt 5. mgr. á fjármunum, skjölum, fundargerðum og fleiri pappírum 

félags sem slitið er með dómi var upphaflega skyldubundin og kom inn í Straffeloven árið 1939 

en með breytingu árið 1965 var ákvæðið gert valbundið. Þá gátu fjármunir deilst milli aðila 

félagsins sem slitið var eða til góðgerðarmálefna.
159

 Ákvæðið hefur í dag ekki raunverulega 

þýðingu.
160

 Spyrja má hvort að hið sama eigi við um samhljóma ákvæði íslenskra hgl.  

 

6.2. Ákvæði 76. gr. straffeloven um þolanda upptöku 

Í 76. gr. d.strl. er fjallað um það, hjá hverjum upptaka getur farið fram. Ákvæðið er svohljóðandi: 

1. mgr. Upptaka skv. 1. mgr. 75. gr. getur farið fram hjá þeim, sem ávinningur hefur 

fallið í hlut beint við refsiverðan verknað.
161

 

2. mgr. Upptaka á hlutum og verðmætum skv. 2. og 3. mgr. 75. gr. getur farið fram hjá 

þeim, sem framdi brotið, og þeim sem hann starfaði fyrir.
162

 

                                           
158

 Greve o.fl., Kommenteret Straffelov, bls. 366. 
159

 Sama heimild, bls. 366. 
160

 Waaben, Strafferettens almidelige del II, bls. 84. 
161

 1. mgr. hljóðar svo á dönsku: „Konfiskation efter § 75, stk. 1, kan ske hos den, hvem udbyttet er tilfaldet 

umiddelbart ved den strafbare handling.“ 
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3. mgr. Tryggingarréttindi yfir hlut, sem gera á upptækan, falla aðeins á brott 

samkvæmt ákvörðun dómstóls undir sömu skilyrðum og greinir í 2. mgr.
163

  

4. mgr. Hafi aðilar sem nefndir eru í 1. eða 2. mgr. eftir að refsiverður verknaður var 

framinn gert einhverjar ráðstafanir við ávinning eða hluti skv. 2. mgr. 75. gr. varðandi 

eiginleika þeirra eða réttindi yfir þeim, má hið framselda eða andvirði þess vera gert 

upptækt hjá þeim sem við tók, hafi hann vitað um tengsl hlutarins við hinn refsiverða 

verknað eða hefur sýnt af sér vítavert gáleysi í þeim efnum. Sama á við ef um gjöf var 

að ræða.
164

  

5. mgr. Látist sá sem upptaka skal fara fram hjá skv. 1.-4. mgr. skal falla frá upptöku. 

Þetta á þó ekki við um upptöku skv. 1. mgr. 75. gr.
165

 

(þýðing höfundar) 

 

 

Ákvæði 76. gr. d.strl. telur með tæmandi hætti upp hjá hverjum upptaka skv. 75. gr. d.strl. getur 

farið fram. Ákvæðið á sér hliðstæðu í 69. gr. d hgl. Ákvæði 1. mgr. segir að ávinning af broti í 

skilningi 1. mgr. 75. gr. d.strl. megi gera upptækan hjá þeim sem hagnaðist af brotinu. Um getur 

verið að ræða brotamann sjálfan, hlutdeildarmann og þriðja mann sem ávinning hlaut við brotið. 

Upptakan fer með öðrum orðum fram þar sem ávinningur lendir.
166

 Viðkomandi getur aðeins 

verið látinn sæta upptöku á ávinningi, í samræmi við þann ávinning sem hann hlaut.
167

 

Samkvæmt ákvæðinu getur upptaka farið fram hjá þriðja manni, sem í raun var ekki við brotið 

riðinn, en í slíku tilfelli er spurningin aðeins hvort að hann hafi hagnast af brotinu. Hafi slíkur 

aðili fengið hlutinn í góðri trú skal túlka heimildina þröngt, þannig að upptaka geti aðeins farið 

fram, sé ávinningurinn ennþá í höndum hans.
168

 Waaben er í bók sinni ekki eins eftirgefanlegur 

en telur að hafi aðili fengið muninn í góðri trú sé mögulegt að taka tillit til þess.
169

 Upptaka getur 

í dönskum rétti ekki farið fram gegn aðilum óskipt, eða in solidum, á heildarávinningi,
170

 sbr. til 

dæmis U 1984.999 V þar sem þessari reglu var slegið fastri. Niðurstaða dómsins var sú að þá 

                                                                                                                                        
162

 2. mgr. hljóðar svo á dönsku: „Konfiskation af de i § 75, stk. 2 og 3, nævnte genstande og værdier kan ske hos 

den, der er ansvarlig for lovovertrædelsen, og hos den, på hvis vegne han har handlet.“ 
163

 3. mgr. hljóðar svo á dönsku: „Særligt sikrede rettigheder over genstande, der konfiskeres, bortfalder kun efter 

rettens bestemmelse under betingelser svarende til de i stk. 2 anførte.“ 
164

 4. mgr. hljóðar svo á dönsku: „Har en af de i stk. 1 og 2 nævnte personer efter den strafbare handling foretaget 

dispositioner over udbytte eller genstande af den i § 75, stk. 2, omhandlede beskaffenhed eller rettigheder herover, 

kan det overdragne eller dets værdi konfiskeres hos erhververen, såfremt denne var bekendt med det overdragnes 

forbindelse med den strafbare handling eller har udvist grov uagtsomhed i denne henseende, eller hvis 

overdragelsen er sket som gave.“  
165

 5. mgr. hljóðar svo á dönsku: „Såfremt en person, der har konfiskationsansvar efter stk. 1-4, dør, bortfalder hans 

ansvar. Dette gælder dog ikke konfiskation efter § 75, stk. 1.“ 
166

 Waaben, Strafferettens almidelige del II, bls. 90. 
167

 Greve o.fl., Kommenteret Straffelov, bls. 369. 
168

 Sama heimild, bls. 369. 
169

 Waaben, Strafferettens almidelige del II, bls. 91. 
170

 Sama heimild, bls. 91. 
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upphæð sem gera á upptæka frá hinum ákærða verður að svara til hans hluta af ávinningnum. 

Þetta er ólíkt íslenskum rétti því hér á landi er in solidum upptaka talin möguleg sbr. umfjöllun í 

kafla 3.1.5. 

Upptaka á munum skv. 2. mgr. 75. gr. d.strl., þ.e. munum sem t.d. voru notaðir við brotið 

eða fjárhæð sem svarar til þeirra skv. 3. mgr. 75. gr. d.strl., getur samkvæmt 2. mgr. 76. gr. d.strl. 

farið fram hjá þeim sem framdi brotið og þeim sem hann hefur unnið fyrir. Það er skilyrði fyrir 

upptökunni að sá sem framdi brotið eigi hlutinn.
171

 Í ákvæðinu er upptakan takmörkuð við 

fyrrnefnda aðila.
172

 Hlutlæg ábyrgð þess, sem unnið var fyrir, með tilliti til upptöku, er ekki 

bundin við ráðninguna sem slíka, heldur veltur það á því hvort að brotið teljist hafa verið gert á 

vegum vinnuveitandans. Beita verður afturheldni við upptöku samkvæmt þessu ákvæði og 

takmarka ábyrðina við þau tilvik þar sem félag gæti sætt sektum vegna gjörðanna.
173

  

Orðið „og“ sem fyrir kemur í ákvæðinu er talið gefa rúm fyrir tvöfalda upptöku. 

Markmiðið með þessu orðalagi hjá löggjafanum var að hafa valmöguleikann opinn, þannig að í 

sérstökum undantekningartilfellum geti verið not fyrir tvöfalda upptöku. Þyrftu þá fleiri en einn 

að hafa unnið saman að brotinu og væri upptakan í raun refsing. Slík upptaka getur þó ekki farið 

fram í tilfellum þar sem annar aðilinn ber aðeins hlutlæga ábyrgð.
174

 Velta má því upp hvort að 

sama skilning megi leggja í orðið „og“ í 2. mgr. 69. gr. d. hgl. Annars vegar er hin tvöfalda 

upptaka möguleg í dönskum rétti, en hins vegar er hún ekki heimil í norskum rétti og lagaákvæði 

þar í landi sett til að koma í veg fyrir slíkt, sbr. 3. mgr. 37. gr. norsku hegningarlaganna. Báðar 

aðferðirnar eru þannig heimilar í ríkjum sem við berum okkur oft saman við. Jafnframt yrði að 

taka tillit til tilgangs upptökunnar, sem er að svipta brotamann þeim ágóða sem hann hefur 

hagnast um með broti. Upptaka á sama ávinningi hjá tveimur aðilum getur tæplega fallið innan 

slíks tilgangs enda væri þá um hálfgerða refsingu að ræða, en það er ekki tilgangur upptöku. 

Mikilvægt er að krefjast upptökunnar hjá réttum aðila, en til að mynda í U 1995.919 V var fallið 

frá upptökukröfum í máli gegn X, aðalhluthafa í hlutafélagi og stjórnanda, vegna þess að hann 

hafði unnið á vegum félagsins, og ávinningurinn af brotinu fallið í hlut þess en félagið hafði ekki 

verið ákært í málinu.  
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Ákvæði 3. mgr. 76. gr. d.strl. á bæði við um upptöku á munum skv. 1. og 2. mgr. 75. gr. 

d.strl. Þar sem meginreglan er að ekki er hægt að færa til hliðar tryggingaréttindi og gera hlut 

upptækan, þarf sérstaka, skýlausa ákvörðun um að upptaka skuli fara fram þrátt fyrir 

tryggingaréttindi yfir hlut.
175

 Skilyrði fyrir því að dómur geti tekið slíka ákvörðun er að upptaka 

á munum fari fram hjá þeim sem framdi brotið, eða hjá þeim sem hann vann fyrir.
176

 Sem dæmi 

um beitingu þessa ákvæðis má sjá U 1993.797 V, en málið fjallaði um veðkröfu í bíl sem gera 

átti upptækan vegna umferðarlagabrots. Veð hafði verið tekið í bílnum um tveimur vikum áður 

en lagt var hald á hann, en því var ekki þinglýst fyrr en eftir haldlagninguna. Var þá spurning 

hvort að bankinn ætti að fá veðrétt sinn greiddan út við upptökuna eður ei. Komst dómurinn að 

því að þar sem þinglýsing hefði ekki átt sér stað fyrr en eftir haldlagningu bílsins þá ætti 

veðkrafan að víkja fyrir upptökukröfunni. Skilyrðin fyrir því að tryggingaréttindi sé séu sett til 

hliðar í íslenskum rétti eru önnur, sbr. 3. mgr. 69. gr. d hgl., en þar er gert ráð fyrir að rétthafi sé 

grandsamur. 

Tilgangurinn með 4. mgr., er að koma í veg fyrir að einstaklingar nefndir í 1. og 2. mgr., 

þ.e. sá sem hagnast hefur af broti, sá sem framdi það eða sá sem hann vann fyrir geti komið 

ávinningi eða munum undan. Möguleikinn á að upptaka geti farið fram hjá þriðja manni í slíkum 

tilfellum er takmarkaður við tilvik þar sem aðhafst var í þeim eina tilgangi að koma ávinningi 

undan, og sá sem við ávinningi tók vissi af því.
177

 Upptökukröfu má halda þrátt fyrir lát 

brotamanns, þar sem ekki er sanngjarnt að erfingjar hans fái að halda ávinningnum. Sé 

ávinningurinn ekki lengur fyrir hendi, verður upptöku þó ekki beitt.
178

  

 

6.3. Ákvæði 76. gr. a straffeloven um víkkaða upptöku 

Ákvæði 76. gr. a d.strl. veitir heimild fyrir því að sönnunarbyrði um lögmæta tilurð verðmæta 

hvíli á sakborningi. Ákvæðið á sér hliðstæðu í íslensku lögunum og er svohljóðandi: 

1. mgr. Upptaka má fara fram í heild eða að hluta á verðmætum, sem tilheyra 

einstaklingi sem fundinn er sekur um refsiverðan verknað þegar, 

1. tl. verknaðurinn er af þeirri gerð að hann getur haft í för með sér verulegan 

ávinning, og 
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2. tl. við athæfinu liggur að minnsta kosti 6 ára fangelsi eða er brot á 

vímuefnalöggjöf.
179

 

2. mgr. Með sömu skilyrðum og nefnd eru í 1. mgr. getur farið fram upptaka í heild eða 

að hluta á verðmætum sem maki eða sambúðarmaki viðkomandi hefur aflað, nema 

1. tl. verðmætanna hafi verið aflað meira en fimm árum áður en sá refsiverði 

verknaður var framinn, sem er grundvöllur upptökunnar skv. 1. mgr., eða 

 2. tl. hjónabandið eða sambúðin var ekki fyrir hendi þegar verðmætanna var 

aflað.
180

 

3. mgr. Með sömu skilyrðum og greinir í 1. mgr. getur farið fram upptaka í heild eða að 

hluta á verðmætum sem framseldir eru til lögaðila, sem viðkomandi einstaklingur einn 

eða með sínum nánustu hefur ráðandi stöðu í. Sama gildir ef viðkomandi þiggur stóran 

hluta af tekjum lögaðilans. Upptaka getur þó ekki farið fram, ef verðmæti runnu til 

lögaðilans meira en 5 árum áður en sá refsiverði verknaður var framinn, sem er 

grundvöllur upptökunnar skv. 1. gr.
181

 

4. mgr. Upptaka skv. 1.-3. mgr. getur ekki farið fram, ef viðkomandi getur sýnt fram á 

að verðmætanna var aflað með lögmætum hætti eða fyrir löglega aflaðar eignir.
182

 

5. mgr. Í stað upptöku á tilteknum verðmætum skv. 1.-3. mgr. getur farið fram upptaka á 

fjárhæð sem svarar til andvirðis þeirra í heild eða að hluta.
183

 

(þýðing höfundar) 

 

Ákvæðið kom inn í dönsku lögin árið 1997 og er, líkt og hið íslenska ákvæði 69. gr. b hgl. unnið 

að norskri fyrirmynd úr þarlendri skýrslu, NOU 1996:21, Mer effektiv inndragning av vinning. 

Ákvæðinu á að beita samhliða 75. gr. a d.strl. þannig að fyrst er ávinningurinn gerður upptækur 

skv. 1. mgr. 75. gr. d.strl., og síðan er mögulegt að gera aðrar eignir upptækar með vísan til 76. 

gr. a d.strl.
184

 

                                           
179

 1. mgr. hljóðar svo á dönsku: „Der kan foretages hel eller delvis konfiskation af formuegoder, der tilhører en 

person, som findes skyldig i en strafbar handling, når 

1. tl. handlingen er af en sådan karakter, at den kan give betydeligt udbytte, og 

2. tl. den efter loven kan straffes med fængsel i 6 år eller derover eller er en overtrædelse af lovgivningen 

om euforiserende stoffer.“ 
180

 2. mgr. hljóðar svo á dönsku: „Under betingelser som nævnt i stk. 1 kan der foretages hel eller delvis 

konfiskation af formuegoder, som den pågældendes ægtefælle eller samlever har erhvervet, medmindre 

1. tl. formuegodet er erhvervet mere end 5 år før den strafbare handling, som danner grundlag for 

konfiskation efter stk. 1, eller 

2. tl. ægteskabet eller samlivsforholdet ikke bestod på tidspunktet for erhvervelsen.“ 
181

 3. mgr. hljóðar svo á dönsku: „Under betingelser som nævnt i stk. 1 kan der foretages hel eller delvis 

konfiskation af formuegoder overdraget til en juridisk person, som den pågældende alene eller sammen med sine 

nærmeste har en bestemmende indflydelse på. Det samme gælder, hvis den pågældende oppebærer en betydelig del 

af den juridiske persons indtægter. Konfiskation kan dog ikke ske, hvis formuegodet er overdraget til den juridiske 

person mere end 5 år før den strafbare handling, som danner grundlag for konfiskation efter stk. 1.“ 
182

 4. mgr. hljóðar svo á dönsku: „Konfiskation efter stk. 1-3 kan ikke ske, hvis den pågældende sandsynliggør, at et 

formuegode er erhvervet på lovlig måde eller for lovligt erhvervede midler.“ 
183

 5. mgr. hljóðar svo á dönsku: „I stedet for konfiskation af bestemte formuegoder efter stk. 1-3 kan der konfiskeres 

et beløb svarende til deres værdi eller en del heraf.“ 
184

 Greve o.fl., Kommenteret Straffelov, bls. 375. 
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Í ákvæði 1. mgr. er, líkt og í íslenskum rétti, ekki gerð krafa um að brotið hafi sjálft haft í 

för með sér mikinn ávinning, heldur spurt hvort að brotið í eðli sínu sé líklegt til að hafa í för 

með sér mikinn ávinning. Sem dæmi má nefna fíkniefnabrot, auðgunarbrot og peninga- og 

skjalafals. Ákvæðinu er ætlað að ná til þeirra sem lifibrauð sitt, eða stóran hluta tekna hafa af 

brotastarfsemi.
185

 Til þess að ákvæðið taki gildi þarf brotið jafnframt að varða við 6 ára fangelsi 

að lágmarki, líkt og gildir hér á landi. Frá þessu skilyrði er þó gerð undantekning þannig að við 

broti þurfi ekki að liggja 6 ára fangelsi, sé um brot gegn fíkniefnalöggjöfinni að ræða. Slíka 

undantekningu er ekki að finna í íslenskum rétti. Upptakan þarf að beinast gegn ákveðnum 

peningaupphæðum, verðbréfum, lausafé, fasteignum og þess háttar,
186

 sbr. t.d. U 2001.1483 

H.
187

 Það er engin lágmarksupphæð tilgreind í lögum, en í greinargerð með þeim sagði að miða 

ætti við að upptaka með vísan til þessa ákvæðis skyldi ekki fara fram væri um lægri fjárhæð en 

raunvirði 50.000 danskra króna árið 1997.
188

 Í U 2009.262 Ø virðist þessi fjárhæð ekki hafa 

hækkað að neinu ráði þar sem enn er miðað við 50.000 danskar krónur í niðurstöðu dómsins. Þó 

bætti dómurinn við að væri um dýrari eignir að ræða s.s. fasteignir eða bíla og þá sér í lagi ef 

eignin hefði verið lengi í eigu viðkomandi og er ekki af lúxusgerð (d. luksuspræget karakter), 

mætti miða við hærri lágmarksfjárhæð. 

Ákvæði 2. mgr. teygir upptökuheimild 1. mgr. yfir maka og sambúðarmaka. Ákvæðið er réttlætt 

með þeim hætti, að talið er óhætt að álykta, að eigi þessir aðilar miklar fjárhæðir, þá sé líklegt að 

þær séu fengnar frá hinum grunaða.
189

 Í fyrrnefndum dómi U 2009.262 Ø var krafist upptöku á 

fasteign K, eiginkonu M, en M hafði gerst sekur um meiriháttar virðisaukaskattsvik. Fyrir 

landsrétti var hafnað kröfu um upptöku fasteignarinnar á þeim forsendum að miðað við fjárhag K, 

sem var læknir, hefði hún bolmagn til þess að greiða stóran hluta innborgunarinnar í fasteigninni 

sem og afborganir af húsnæðisláninu. Væri af þeim sökum ekki skilyrði til upptöku skv. 76. gr. a 

d.strl. 

Í 5. mgr. er að finna heimild til að gera jafnvirðisupptöku á verðmætum, en verðmætin 

verða að vera í vörslum viðkomandi aðila til þess að upptaka geti farið fram og mega ekki hafa 

verið yfirfærð til annarra aðila þegar dómur er upp kveðinn. Ákvörðun um það hvort að upptaka 
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skuli fara fram á upprunalegum verðmætum eða af samsvarandi fjárhæð liggur hjá dómnum.
190

 Í 

U 2001.1192 Ø var því slegið föstu að upptaka skv. 76. gr. a d.strl. gæti farið fram á munum sem 

brotamaður eignaðist áður en ákvæðið gekk í gildi. Brotið varð þó eftir sem áður að hafa verið 

framið eftir að lögin tóku gildi, eins og meginreglan um bann við afturvirkni laga segir til um. 

 

6.4. Ákvæði 77. gr. straffeloven um tengsl skaðabótakröfu og andlags upptöku 

Næst víkur sögunni að 77. gr. d.strl., en hún hefur að geyma ákvæði sem fjallar um tengsl 

skaðabótakröfu við hið upptæka. Ákvæðið er svohljóðandi:  

1. mgr. Þegar upptaka fer fram skv. 1. mgr. 75. gr. eða 76. gr. a og einhver á bótakröfu 

vegna brotsins, má nýta hið upptæka til greiðslu bótakröfunnar.
191

 

2. mgr. Það sama á við um hluti og verðmæti sem gerð eru upptæk skv. 2. og 3. mgr. 75. 

gr., sé það ákveðið með dómi.
192

 

3. mgr. Hafi dómfelldi í tilvikum greindum í 1. og 2. mgr. greitt brotaþola bætur eftir 

uppkvaðningu dómsins, skal lækka þá fjárhæð sem gerð er upptæk í sama hlutfalli.
193

 

(þýðing höfundar) 

 

Í dönskum rétti á réttur einstaklings til greiðslu bóta af andvirði þess upptæka aðeins við um brot 

og upptöku vegna sama brots. Í tilfellum þar sem upptaka fer fram á grundvelli 76. gr. a d.strl. 

geta aðeins þeir fengið greiddar kröfur af hinu upptæka, sem urðu fyrir tjóni við það brot sem er 

grundvöllur beitingar 76. gr. a d.strl.
194

 Hafi ákærði greitt brotaþola bætur með ávinningi þeim 

sem hann hlaut við sama brot, skal draga þá fjárhæð frá upptökufjárhæðinni. Aftur á móti getur 

dómurinn ákveðið að fallast á frádrátt frá upptökufjárhæð sé um bótakröfur að ræða sem til eru 

komnar vegna annars máls eða eru óframkomnar.
195

 Í 3. mgr. er heimild til þess að lækka kröfu, 

hafi brotamaður, eftir uppsögu dómsins greitt brotaþola bætur. Er þá krafa ríkissjóðs á hendur 

viðkomandi lækkuð til sæmræmis við það.
196

 Ákvæðið er svipað ákvæði 69. gr. e hgl., en aftur á 
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 Sama heimild, bls. 379. 
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 1. mgr. hljóðar svo á dönsku: „Sker der konfiskation efter § 75, stk. 1, eller § 76 a, og har nogen erstatningskrav 
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móti er enginn greinarmunur gerður milli ávinnings sem hefur sætt upptöku skv. 69. gr. hgl. eða 

muna skv. 69. gr. a hgl., líkt og gert er í dönskum rétti. 

 

6.5. Ákvæði 77. gr. a straffeloven um fyrirbyggjandi upptöku 

Að lokum skal skoða 77. gr. a d.strl., sem hefur að geyma heimild til upptöku með það að 

markmiði að fyrirbyggja afbrot. Ákvæðið er svohljóðandi: 

Hluti, sem vegna eiginleika þeirra og annarra aðstæðna sem fyrir hendi eru má óttast 

að verði notaðir við refsiverðan verknað, má gera upptæka, sé það nauðsynlegt til að 

fyrirbyggja hinn refsiverða verknað. Með sömu skilyrðum má gera upptæk önnur 

verðmæti, þar á meðal peninga. 4. mgr. 75. gr. má beita með sambærilegum hætti.
197

 

(þýðing höfundar) 

 

Ákvæðið sker sig frá öðrum upptökuheimildum sem er að finna í straffeloven að því leyti að í 

því er upptaka gerð möguleg, þrátt fyrir að ekkert brot hafi verið framið og án tillits til þess, hver 

eigandi munanna er.
198

 Sé ákvæðinu beitt í málum þar sem eigandinn er ekki þekktur, getur 

upptakan farið fram án þess að honum sé stefnt í málinu, og einnig í tilfellum þar sem 

dvalarstaður eigandans er ekki þekktur eða vegna annarra ástæða er ómögulegt eða mjög erfitt að 

stefna honum fyrir dóm.
199

 Árið 2002 var ákvæðið víkkað með þeim hætti að það var látið ná til 

verðmæta, þar á meðal peninga, en það var þáttur í vörnum gegn hryðjuverkum og átti rót sína að 

rekja til Sameinuðu þjóðanna.
200

 Var þetta liður í að fylgja ályktun Sameinuðu þjóðanna nr. 1373 

frá árinu 2001 um aðgerðir til að hindra fjármögnun hryðjuverka, en í henni er lögð skylda á ríki 

til að frysta peninga og aðrar fjármuni eða verðmæti sem heyra til persóna eða félaga sem eru 

tengd hryðjuverkastarfsemi með nánum hætti. Þess má geta að Ísland er aðili að þessari 

samþykkt.
201
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 Greinin hljóðar svo á dönsku: „Genstande, som på grund af deres beskaffenhed i forbindelse med andre 
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Markmiðið með 2. málslið er að gera mögulega upptöku á verðmætum sem óttast má að 

verði notaðir við brot, þar á meðal hryðjuverk. Það er skilyrði, að upptakan sé nauðsynleg til að 

koma í veg fyrir afbrot. Um víðtæka breytingu á lagaákvæðinu var að ræða og nær ákvæðið til 

fleiri brota en hryðjuverkabrota, s.s. fíkniefnabrota.
202

 Fyrir umrædda breytingu þurfti við 

ákvörðun um upptöku bæði að taka tillit til eiginleika hlutarins og annarra kringumstæðna. Þegar 

upptaka tekur til peninga á krafa um sérstaka eiginleika þess upptæka ekki við lengur. Þá er ekki 

gerð krafa um að eign eigi að nota til afbrotsins. Í slíkum tilfellum gæti það til dæmis verið 

andvirði hlutarins sem hægt væri að nýta til að fjármagna afbrot. Ákvæðið getur náð til allra 

seljanlegra eigna einstaklings eða félags, án tillits til þess hvort að þeirra hafi verið aflað með 

lögmætum hætti og án þess að hægt sé að tengja þær við tilraun til afbrots. Ekki liggja fyrir 

nákvæmar skýringar varðandi fjárhæðirnar sem um getur verið að ræða, en ekki er gert ráð fyrir 

að smávægilegar upphæðir yrðu gerðar upptækar með vísan í þessa grein.
203

 Bent hefur verið á 

að ákvæðið geti verið varhugavert, þar sem „ákvörðun um upptöku ræðst eingöngu af mati á 

hættu á broti í framtíðinni.“ Þá hefur verið bent á líkindin með upptöku á heildareignum með 

þessu ákvæði og þeirri tegund upptöku sem var við lýði bæði í Danmörku (og Íslandi) og var 

felld úr gildi árið 1824.
204

 Ákvæðið hefur ekki ennþá verið notað að því er varðar fjárhæðir 

heldur eingöngu sérstakra hluti og er þá t. d. notað þegar að upptakan fellur ekki undir önnur 

upptökuákvæði.
205

 Til samanburðar má sjá U 1983.234 Ø, en þar var krafist upptöku á ýmsum 

munum sem ekki töldust ólöglegir skv. dönskum vopnalögum. Munirnir fundust við leit í 

félagsheimili mótorhjólaklúbbs og þótti miðað við aðstæður mega óttast að munirnir yrðu notaðir 

við brot. Var því fallist á upptöku með vísan til 77. gr. a d.strl. Sambærilegt ákvæði þessu er ekki 

að finna í íslenskum rétti, en þó er heimild til þess að gera muni upptæka sem hætta er á að verði 

notaðir við framningu brots, sbr. 1. tl. 1. mgr. 69. gr. a hgl. 
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 Greve o.fl., Kommenteret Straffelov, bls. 384, Toftegaard Nielsen, Strafferet 2, bls. 149. 
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 Greve o.fl., Kommenteret Straffelov, bls. 384-385. 
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 Toftegaard Nielsen, Strafferet 2, bls. 148-149. 
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 Greve o.fl., Kommenteret Straffelov, bls. 385. 
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6.6. Almennt um upptökuheimildina i dönskum rétti 

Upptaka flokkast í dönskum rétti ekki sem refsing heldur refsikennt viðurlag og verður hið 

upptæka í flestum tilfellum eign ríkissjóðs.
206

 Upptökuheimildir í dönskum hegningalögum eiga, 

eins og á Íslandi, bæði við um brot gegn lögunum sjálfum sem og sérrefsilögum. Sérrefsilögin 

hafa svo eftir atvikum að geyma sérreglur sem víkja frá upptökuheimildum hegningarlaganna.
207

 

Þar sem upptaka er valbundin, sbr. orðalagið „má“ (d. kan) en ekki skyldubundin, er það í valdi 

dómarans og ákæruvalds að ákveða um upptöku. Dómari getur þannig ákveðið að upptaka skuli 

ekki fara fram, þrátt fyrir að gerð hafi verið krafa um það og sönnunargögn séu fyrir hendi. Það 

er þó sjaldgæft.
208

  

Þegar gera skal ágóða upptækan getur verið álitamál, hvernig eigi að finna hann út. Er þá 

hægt að tala um annars vegnar „brúttóupptöku,“ en það er upptaka á ávinningi án nokkurs 

frádráttar vegna kostnaðar sem brotamaður lagði út fyrir og hins vegar „nettóupptöku“ en við 

slíka upptöku hefur kostnaður við brotið verið dreginn frá.
209

 Í danskri réttarframkvæmd á aðeins 

að gera upptækan nettóhagnað ákærða, þ.e. hagnað hans að frádregnum kostnaði við að fremja 

brotið.
210

 Toftegaard Nielsen bendir í bók sinni, Strafferet 2, Sanktionerne, á tvo flokka 

kostnaðar sem ekki á að draga frá. Fyrsti flokkurinn er almennur kostnaður, sem ekki er háður 

framkvæmd brotsins. Þetta getur t.d. verið almennur kostnaður við verkfærakaup eða afskriftir af 

tækjum. Hinn flokkurinn eru sérstök útgjöld, þar sem greiðsla þeirra var í sjálfu sér brot s.s. 

mútur,
 
eða er beinlínis tengd sjálfstæðu broti.

211
 Hér getur verið um að ræða greiðslu til 

samverkamanns, sbr. t.d. U 1969.828 H. Waaben útskýrir þetta í bók sinni, Strafferettens 

Almindelige del II, með þeim hætti að meginreglan sé sú að upptækan skuli gera hagnað að 

frádregnum lögmætum útgjöldum, en þó skuli ekki taka tillit til útgjalda sem ekki eru beinlínis 

tengd ávinningnum.
212

 Í dönskum fíkniefnamálum hefur myndast föst venja að því er varðar 

útreikning ávinnings. Hafi heildar söluandvirði fíkniefna verið haldlagt, skal það allt gert 

upptækt. En hafi söluverðið ekki verið haldlagt, skal draga kaupverð fíkniefnanna frá 
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 Waaaben, Strafferettens almidelige del II, bls. 82. 
207

 Sama heimild, bls. 83. 
208

 Greve o.fl., Kommenteret Straffelov, bls. 360. 
209

 Toftegaard Nielsen, Strafferet 2, bls. 141. 
210

 Sama heimild, bls. 141, Waaaben, Strafferettens almidelige del II, bls. 84, Greve o.fl., Kommenteret Straffelov bls. 

356. 
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 Toftegaard Nielsen, Strafferet 2, bls. 141. 
212

 Waaaben, Strafferettens almidelige del II, bls. 84. 
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söluverðinu.
213

 Er jafnframt venja að í fíkniefnamálum sé nettóhagnaður reiknaður sem 

mismunur milli kaup og söluverðs fíknefnanna án frádráttar af greiðslum til hlutdeildarmanna 

eða taps vegna sérstakra viðskipta, sbr. aftur U 1969.828 H, en ekki var tekið tillit til þessara 

tveggja atriða þegar ávinningur X var reiknaður. Þetta er ólíkt því sem gildir í íslenskum rétti, sbr. 

2. mgr. 69. gr. hgl. 

Öfugt við norskan, sænskan og nú íslenskan rétt er ekki í dönskum lögum ákvæði er 

varðar upptöku þegar eigandi muna er óþekktur er eða hefur ekki þekktan samanstað. Í slíkum 

tilfellum er beitt ákvæðum um fundið fé.
214

 Fyrningarfrestur til upptöku á ávinnings er ekki 

minni en 10 ár skv. 95. gr. d.strl. Fyrningarfrestur fyrir annars konar upptöku er skv. ákvæðinu 

ekki minni en 5 ár. Í dönskum rétti er talið heimilt að hefja nýtt mál, sérstaklega til upptöku á 

munum, eftir uppsögu dóms, hafi fyrir mistök ekki verið farið fram á upptöku í ákæru,
215

 sjá t.d. 

U 1996.463 Ø
216

, U 2000.956 V
217

 og U 1995.106 Ø.
218

 

 

6.7. Niðurstöður samanburðar á dönskum og íslenskum rétti 

Af samanburði dönsku upptökuákvæðanna og hinna íslensku er ljóst að heimildirnar eru að 

miklu leyti samhljóma. Þó eru nokkur atriði sem skilja þau að og ber þar helst að nefna að gerð 

er krafa um það í 2. mgr. 75. gr. d.strl. varðandi upptöku á munum, að upptaka þeirra sé 

nauðsynleg til að fyrirbyggja frekari brot eða að sérstakar aðstæður mæli annars með því. 

Upptökuákvæði 69. gr. a hgl. er ekki þrengt með þessum hætti. 75. gr. d.strl. er einnig frábrugðin 

íslenskum rétti að því leiti að í 4. mgr. er möguleiki á því að gera ráðstafanir við eða með hlut, í 

stað upptöku. Þá er heimild til fyrirbyggjandi upptöku mun víðtækari en hér á landi þar sem hún 

er takmörkuð við hluti sem hætta þykir á að verði notaðir við brot. Áhugaverður er munurinn á 

upptökuheimildum landanna tveggja varðandi víkkuðu upptökuheimildina í 76. gr. a d.strl. 

Heimildin á alltaf við sé um brot á fíkniefnalöggjöf að ræða og tekur ákvæðið þannig til fleiri 

tilfella en hið íslenska, þar sem heimildin er takmörkuð við brot sem varðað geta meira en 6 ára 

fangelsi. 
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 Greve o.fl., Kommenteret Straffelov, bls. 356, Toftegaard Nielsen, Strafferet 2, bls. 141. 
214

 Greve o.fl., Kommenteret Straffelov, bls. 368. 
215

 Sama heimild, bls. 353. 
216

 Fyrir mistök var ekki krafist upptöku á 1067 gr. heróíni. 
217

 Fyrir mistök var ekki krafist upptöku á bifreið. 
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 Ákæruvaldi vísað með upptökukröfu til bæjarréttar. 
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7. Samanburður íslensks og norsks réttar 

 

Í norskum rétti telst upptaka vera tegund refsikenndra viðurlaga (n. strafferetslig reaksjon).
219

 

Ákvæði er fjalla um upptöku er að finna í norsku hegningarlögunum, Almindelig Borgerlig 

straffelov eða Straffeloven
220

 eins og þau eru kölluð.
221

 Ákvæði laganna taka bæði til upptöku í 

hegningarlögunum sem og í sérrefsilöggjöf.
222

 Norsku ákvæðin um upptöku hafa lengst af verið 

afar lík þeim dönsku, og voru ákvæði beggja landanna að því er varðar upptöku árangur 

norrænnar samvinnu.
223

 Mörg af ákvæðum norsku hegningarlaganna um upptöku eins og þau eru 

í dag eiga upptök sín í skýrslunni NOU 1996:21, Mer effektiv inndragning av vinning.
224

 

Skýrslan var unnin af sérstakri upptökunefnd (n. Inndragningsutvalget) fyrir norska dóms- og 

lögregluráðuneytið (n. justis- og politidepartamentet) og hafði að geyma frumvarp til breytinga á 

þáverandi upptökuákvæðum ásamt athugasemdum við hvert ákvæði. Ekki var þó í lögunum 

notast alfarið við ákvæðin eins og þau birtust í skýrslunni, en einhverjum atriðum var sleppt auk 

þess sem uppröðun þeirra varð önnur. Fyrningarfrestir varðandi upptöku eru þeir sömu og gilda 

hér á landi, þ.e. 5 og 10 ár. Ákvæði þess efnis er að finna í 70. gr. og 74. gr. n.strl. 

Upptökuákvæðin er að finna í 34.-37. gr. d n.strl. Verður nú fjallað um hvert þeirra. 

 

7.1. Ákvæði 34. gr. straffeloven um almenna heimild til upptöku 

Við umfjöllun um upptöku ber fyrst að nefna 34. gr. n.strl. en í henni er almenn heimild til 

upptöku. Ákvæðið er svohljóðandi:  

1. mgr. Gera skal upptækan ágóða af refsiverðum verknaði. Ábyrgðina má þó minnka 

eða fella brott telji rétturinn að upptakan væri augljóslega ósanngjörn. Upptakan fer 

fram þrátt fyrir að brotamanni verði ekki refsað vegna ósakhæfis (44. eða 46. gr.) eða ef 

saknæmisskilyrði
225

 eru ekki fyrir hendi.
226
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 Inndragningsutvalget, NOU 1996:21 Mer effektiv inndragning av vinning. Ósló 1996, bls. 118. 
220

 Hér eftir n.strl. til skammstöfunar. 
221

 Almindelig Borgerlig Straffelov (Straffeloven) LOV-1902-05-22-10 JD. 
222

 Inndragningsutvalget, NOU 1996:21, bls. 118. 
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 Sama heimild, bls. 118. 
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 Inndragningsutvalget, NOU 1996:21 Mer effektiv inndragning av vinning. Ósló 1996. 
225

 með saknæmisskilyrðum er átt við ásetning og gáleysi. 
226

 1. mgr. hljóðar svo á norsku: „Utbytte av en straffbar handling skal inndras. Ansvaret kan likevel reduseres eller 

falle bort i den grad retten mener at inndragning vil være klart urimelig. Inndragning foretas selv om 

lovovertrederen ikke kan straffes fordi han var utilregnelig (§§ 44 eller 46) eller ikke utviste skyld.“ 
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2. Til ágóða teljast einnig verðmæti sem koma í stað ágóðans, hagnaður og annar ábati 

af ágóða. Kostnaður kemur ekki til frádráttar. Sé ekki hægt að sanna fjárhæð ávinnings, 

ákveðst hann eftir mati dómsins.
227

 

3. mgr. Í stað verðmæta má gera upptæka fjárhæð sem svarar til andvirðis 

verðmætanna, í heild eða að hluta. Ákveða má með dómi að halda verðmætum sem 

tryggingu fyrir upptökufjárhæðinni.
 228

  

 4. mgr. Upptaka fer fram hjá þeim sem ávinnings hefur notið beint við verknaðinn. 

Leggja skal til grundvallar að ávinningur sé fallinn til brotamanns sjálfs nema hann 

geti sýnt fram á að ávinningur hafi fallið til annars aðila.
229

 

(þýðing höfundar) 

 

Gefið er til kynna í 1. mgr. að allan ávinning skuli gera upptækan, en aftur á móti er í ákvæðinu 

heimild fyrir dómara að minnka upptökufjárhæðina eða fella hana niður ef upptakan er 

ósanngjörn. Meginregla er þó að upptaka skal alltaf fara fram þegar skilyrði fyrir henni eru 

uppfyllt og skulu frávik frá reglunni heyra til undantekninga.
230

 Ekki skal nýta heimildina til að 

minnka upptökufjárhæðina ef fjárhæðin hefur öll verið haldlögð. Í samræmi við framkvæmd 

Hæstaréttar Noregs á aðeins að nota þessa heimild þegar ávinningurinn hefur verið kláraður og 

fjárhagur ákærða er ekki góður.
231

 Í 4. mgr. er að finna reglu sem ekki á sér hliðstæðu í 

íslenskum rétti. Þarna er beitt breyttri sönnunarbyrði, að því leyti að brotamaður þarf að sýnba 

fram á að ávinningur hafi ekki fallið til hans. Ákvæðið á sér að öðru leyti hliðstæður í íslenskum 

rétti. 

Þar sem lykilatriði er að brotamaður á ekki að hagnast af brotum sínum, er það 

meginregla í norskum rétti að allan ágóða (n. utbytte) á að gera upptækan og er ávinningur 

skilgreindur sem hvers konar hagnaður sem hlýst af broti.
232

 Eins og fram kemur í ákvæðinu skal 

ekki draga útgjöld frá hagnaði, líkt og gildir í íslenskum rétti og er því notast við brúttóupptöku. 

Séu brotamenn fleiri en tveir þarf að reikna hver hagnaður hvors aðila var, en í 

undantekningartilfellum er hægt að dæma brotamenn til upptöku óskipt eða in solidum. Varðandi 
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 2. mgr. hljóðar svo á norsku: „Som utbytte regnes også formuesgode som trer istedenfor utbytte, avkastning og 

andre fordeler av utbytte. Utgifter kommer ikke til fradrag. Kan størrelsen av utbyttet ikke godtgjøres, fastsetter 

retten beløpet skjønnsmessig.“ 
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 3. mgr. hljóðar svo á norsku: „Istedenfor formuesgodet kan det inndras et beløp som svarer til formuesgodets 

verdi eller til en del av verdien. Det kan bestemmes i dommen at formuesgodet hefter til sikkerhet for 
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straffeprosessloven mv (inndragning av utbytte) aðgengilegt á http://www.regjeringen.no 
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 Haugen, Finn, Strafferett håndbog, 2. útgáfa. Ósló 2000, bls. 55. 
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það hvort að brotamaður hafi hagnast af broti gilda reglubundnar sönnunarkröfur fyrir 

ákæruvaldið, en heimilt er dóminum að áætla stærð hagnaðarins, eftir að sýnt þykir að 

brotamaður hafi hagnast af broti. Mögulegt er að ákveða með dómi að upptökufjárhæðin beri 

vexti auk þess sem ákæruvaldið getur til tryggingar á greiðslu upptökunnar lagt hald á muni og 

einnig lagt kvöð á þá.
233

  

 

7.2. Ákvæði 34. gr. a straffeloven um víkkaða heimild til upptöku 

Í 34. gr. a n.strl. er fjallað um skilyrði fyrir víkkaðri upptöku. Ákvæðið er svohljóðandi: 

1. mgr. Víkkuð upptaka getur farið fram þegar brotamaður er fundinn sekur um 

refsiverðan verknað sem er til þess fallinn að hafa í för með sér verulegan ávinning og 

hann hefur framið 
a. einn eða fleiri verknaði sem samanlagt geta leitt til fangelsisrefsingar í 6 ár eða 

meira, eða tilraun til slíks verknaðar, eða 

b. að minnsta kosti einn refsiverðan verknað sem getur leitt til fangelsisrefsingar í 2 

ár eða meira, eða tilraun til slíks verknaðar, og brotamaðurinn hefur síðustu 5 árin 

áður en verknaðurinn var framinn, hlotið refsingu fyrir verknað sem er til þess 

fallinn að hafa í för með sér verulegan ávinning.  

Hækkun á refsirammanum við endurtekningu kemur ekki til álita.
234

 

2. mgr. Í víkkaðri upptöku geta öll verðmæti sem tilheyra brotamanninum verið gerð 

upptæk ef hann getur ekki sýnt fram á að verðmætanna hafi verið aflað á lögmætan hátt. 

3. mgr. 34 gr. á hér jafnframt við.
235

 

3.mgr. Í víkkaðri upptöku hjá brotamanninum getur einnig andvirði af öllum 

verðmætum sem tilheyrir maka brotamannsins, eða fyrrverandi maka, verið gert 

upptækt ef eftirfarandi á ekki við 

a. þeirra var aflað áður en gengið var í hjónaband, eða eftir skilnað.  

b. þeirra var aflað minnst 5 árum áður en refsiverði verknaðurinn sem er 

grundvöllur fyrir víkkaðri upptöku var framinn, eða  

c. Brotamaðurinn getur sýnt fram á að verðmætanna var aflað á annan hátt en við 

refsiverða verknaði sem hann hefur framið.
236
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 Haugen, Strafferett, bls. 55. 
234

 1. mgr. hljóðar svo á norsku: „Utvidet inndragning kan foretas når lovovertrederen finnes skyldig i en straffbar 

handling av en slik art at den kan gi betydelig utbytte, og han har foretatt 
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4. mgr. Þegar tvær manneskjur búa saman í sambandi sambærilegu við hjónaband, þá 

jafngildir slíkt samband hjónabandi.
237

  

(þýðing höfundar) 

 

Ákvæðið veitir heimild til upptöku án þess að sýna þurfi fram á tengsl verðmætanna við tiltekið 

brot. Við ákvörðun um upptöku er jafnframt beitt fráviki frá meginreglunni um sönnunarbyrði 

ákæruvaldsins. Ákvæði 34. gr. a n.strl. er að miklu leiti samhljóma 69. gr. b. hgl. en þó eru 

nokkur atriði sem skilja ákvæðin í sundur. Í fyrsta lagi eru tvö mismunandi skilyrði sem hvort 

um sig leiðir til víkkaðrar upptöku. Hið fyrra, sem líkist því íslenska meira, er þó öðruvísi að því 

leyti til að í stað þess að um 6 ára fangelsi að lágmarki sé að ræða, er í norskum rétti möguleiki á 

þessari gerð upptöku hafi ákærði framið eitt eða fleiri brot sem samanlagt geta leitt til 

fangelsisrefsingar í 6 ár eða meira. Þannig getur upptakan náð til fleiri brota heldur en heimildin 

nær til í íslenskum rétti. Samkvæmt greininni eru skilyrðin uppfyllt ef annað brotið getur varðað 

við 4 ára fangelsi og hitt við 2 ára fangelsi.
238

 Seinna skilyrðið til víkkaðrar upptöku er að ákærði 

hafi framið a.m.k. eitt brot sem varðað getur 2 ára fangelsi hið minnsta og hafi á síðustu fimm 

árum hlotið refsingu fyrir brot sem er til þess fallið að hafa í för með sér verulegan ávinning. Til 

þess að þetta ákvæði gildi þarf því brotamaður tvisvar að hafa verið sakfelldur fyrir brot af þeim 

toga. Þá er þess getið í ákvæðinu að upptöku megi beita hafi ákærði verið sakfelldur fyrir tilraun. 

Það að ákvæðið taki einnig til tilraunar gildir að sama skapi í íslenskum rétti. Sömu skilyrði og 

finna má í íslenskum rétti gilda um upptöku á eignum maka, sambúðarmaka og lögaðila. 

Skilyrðið um að við refsingu skuli liggja 6 ára fangelsi eða meira miðast við refsiramma brotsins, 

en ekki líklega refsingu fyrir brotið sjálft í hverju tilfelli. Sem dæmi um beitingu ákvæðisins má 

sjá dóminn Rt 2004 s 1126, en í málinu var maður sakfelldur fyrir fíkniefnamisferli og voru 

skilyrði til upptöku skv. 34. gr. a n.strl. uppfyllt. Faldar í þaki húss hans fundust 340.000 NOK. 

Ákærði vildi meina að peningarnir hefðu tilheyrt bróður sínum sem látist hefði fyrir sjö árum og 

þá hefði ákærði fundið í íbúð bróður síns eftir að bróðirinn lést. Ekki var fallist á þessa skýringu 
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 3. mgr. hljóðar svo á norsku: „Ved utvidet inndragning overfor lovovertrederen kan også verdien av alle 

formuesgoder som tilhører lovovertrederens nåværende eller tidligere ektefelle, inndras hvis ikke 

a. de er ervervet før ekteskapet ble inngått eller etter at ekteskapet ble oppløst, 

b. de er ervervet minst fem år før den straffbare handling som gir grunnlag for utvidet inndragning, eller 

c. lovovertrederen sannsynliggjør at formuesgodene er ervervet på annen måte enn ved straffbare 

handlinger som han har begått.“ 
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 4. mgr. hljóðar svo á norsku: „Når to personer bor fast sammen under ekteskapslignede forhold, likestilles det 

med ekteskap.“ 
238

 Inndragningsutvalget, NOU 1996:21, bls. 184. 



65 
 

ákærða á tilurð peninganna og þeir gerðir upptækir með vísan til 34. gr. a n.strl. Þá má einnig sjá 

dóminn Rt 2007 s 583, en þar var ákærða fundin sek um stórfelld fíkniefnabrot, gróf fjársvik 

auk skjalafals, fjárdrátt, þjófnað og að reyna að hafa áhrif á vitnisburð annarra. Skilyrði fyrir 

víkkaðri upptöku voru fyrir hendi og upptækar voru gerðar tæpar 900.000 NOK, skartgripir að 

verðmæti um 380.000 NOK og sex bifreiðar.  

Ákvæðið á helst við um fíkniefnabrot, rán, gróf auðgunarbrot eða brot gegn 

áfengislögum.
239

 Meginreglan í beitingu þessa ákvæðis er að upptaka skuli fara fram á ávinningi, 

en þó er heimild til jafnvirðisupptöku. Til greina kemur þegar um ávinningsupptöku er að ræða 

að fasteign verði í sameiginlegri eign ríksins og brotamanns eða maka.
240

 Varðandi það hvenær 

aðilar teljast vera í sambúð sem fellur undir ákvæðið er miðað við að sambandið verði að hafa 

verið stöðugt og staðið um nokkurn tíma. Eigi ákærði og sambúðarmaki barn saman getur það 

ennfremur gefið tilefni til þess að túlka samband þeirra sem jafngildandi hjónabandi. Þá 

jafngildir staðfest samvist einnig hjónabandi.
241

 Séu eignir fengnar fimm árum áður en brotið var 

framið skal ekki gera þær upptækar en það er undir ákærða komið að sanna að þær séu eldri en 

fimm ára.
242

 

 

7.3. Ákvæði 35. gr. straffeloven um upptöku á munum 

Í 35. gr. n.strl. er fjallað um upptöku á munum. Ákvæðið er svohljóðandi:  

1. Munir sem orðið hafa til eða hafa verið notaðir við refsiverðan verknað má gera 

upptæka sé það nauðsynlegt með tilliti til markmiðs þeirrar reglu sem lýsir verknað 

refsiverðan. Sem munir teljast einnig réttindi og kröfur. Reglan í 3. málslið 1.mgr. 34. 

gr. gildir hér jafnframt.
243

  

2. mgr. Sama gildir um hluti sem hafa verið notaðir eða ætlaðir eru til notkunar við 

refsiverðan verknað.
244

  

3. mgr. Í stað hlutarins er hægt að gera upptæka fjárhæð sem svarar til andvirðis hans, 

að hluta eða í heild. Ákveða má með dómi að halda hlutinum sem tryggingu fyrir 

upptökufjárhæðinni.
245
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 1. mgr. hljóðar svo á norsku: „Ting som er frambrakt ved eller har vært gjenstand for en straffbar handling, kan 

inndras såframt det finnes påkrevd av hensyn til formålet med den bestemmelse som setter straff for handlingen. 

Som ting regnes også rettigheter og fordringer. Regelen i § 34 første ledd tredje punktum gjelder tilsvarende.“ 
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 2. mgr. hljóðar svo á norsku: „Det samme gjelder ting som har vært brukt eller bestemt til å brukes ved en 

straffbar handling.“ 
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4. mgr. Í stað upptöku getur dómurinn ákveðið ráðstafanir til að koma í veg fyrir að 

hluturinn verði notaður við refsiverðan verknað á ný.
246

  

(þýðing höfundar) 

 

Skilyrði fyrir upptöku muna eru þrengri í norskum rétti en í þeim íslenska, en eins og kemur fram 

í ákvæðinu þarf upptakan að vera nauðsynleg með tilliti til markmiðs reglunnar sem lýsir brot 

refsivert. Sé t.d. um peningafals að ræða, er nauðsynlegt með tilliti til markmiðs ákvæða er lýsa 

peningafals refsivert, að gera hina fölsuðu peninga upptæka sem og mót sem notuð voru við 

fölsunina. Ákvæðið er að öðru leyti samhljóma því sem á við um munaupptöku í íslenskum rétti. 

Þó er, líkt og í dönskum rétti, heimild til þess að gera ráðstafanir til að koma í veg fyrir að hlutur 

verður notaður við refsiverðan verknað á ný, en slíkt er sem fyrr segir ekki mögulegt í íslenskum 

rétti. Þegar metið er hvort að skilyrði greinarinnar um nauðsyn sé fullnægt, fer fram 

sanngirnismat (n. rimelighetsvurdering) þar sem áherslan er lögð á árangursríka framkvæmd 

viðkomandi lagaákvæðis.
247

 Sem dæmi um þetta mat má nefna Rt. 1986 s 849, en þar hafði 

ákærði haft í vörslum sínum riffil í sex ár án þess að sækja um leyfi fyrir honum. Í niðurstöðu 

dómsins varðandi upptöku á rifflinum sagði að tilgangurinn með kröfunni um leyfi fyrir 

skotvopnum væri að tryggja svo best sem mögulegt væri eftirlit með hættulegum vopnum, til 

þess að koma í veg fyrir slys eða misnotkun á þeim. Til þess að tryggja eftirfylgni við lögin sé 

það hæfileg viðbrögð að gera vopn upptækt sem er í eigu einhvers eða umráðum án tilskilinna 

leyfa. Var því fallist á kröfu um upptöku riffilsins.  

Þegar gerð er jafnvirðisupptaka skal fjárhæðin samsvara þeirri fjárhæð sem fengist hefði 

fyrir hlutinn sjálfann. Beita má heildarmati á aðstæðum (n. helheltsvurdering) til að meta hvort 

að upptaka skuli fara fram á eign í heild eða að hluta. Sem dæmi um þetta mat má sjá Rt 1982 s 

1819, en þar hafði leigubílstjóri verið fundinn sekur um að kaupa bifreið frá Þýskalandi og keyra 

hana til Noregs án þess að borga toll af henni við innflutninginn. Hafði hann staðið í þeirri trú að 

tollyfirvöld myndi hafa samband við sig að fyrra bragði. Dómurinn komst að því að upptaka 

skyldi fara fram, en vegna kringumstæðna í málinu og þar sem ákærði hefði slæman fjárhag og 

gæti ekki stundað atvinnu sína, að keyra leigubíl, ef bifreiðin yrði gerð upptæk, var ákveðið að 
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 3. mgr. hljóðar svo á norsku: „Istedenfor tingen kan inndras et beløp som svarer til dens verdi eller en del av 

verdien. Det kan bestemmes i dommen at tingen hefter til sikkerhet for inndragningsbeløp.“ 
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gera aðeins upptækan hluta af andvirði hennar. Annað dæmi um þetta mat má sjá í Rt 1980 s 500 

en þar var um að ræða fjölskyldufyrirtæki sem hafði selt vörur fyrir um 7,3 milljónir NOK úr 

landi án þess að greiða toll af sölunni. Framkvæmdarstjórinn og forstjórinn, feðgar, voru dæmdir 

til fangelsisrefsingar í 9 og 12 mánuði. Við ákvörðun um upptöku var tekið tillit til þeirra 

fjárhagslegu viðurlaga sem fyrirtækið myndi hljóta við greiðslu viðbótartolla og aukinna 

vörugjalda. Var því upptökukrafan lækkuð fyrir dómi. Sé upptaka gerð í hluta eignar er hægt að 

tryggja þann hluta með tryggingu í eigninni sjálfri.
248

  

 

7.4. Ákvæði 36. gr. straffeloven um það hjá hverjum upptaka getur farið fram 

Ákvæði 36. gr. n.strl. tilgreinir hjá hverjum upptaka getur farið fram. Ákvæðið er svohljóðandi:  

1.mgr. Upptaka skv. 35. gr. getur farið fram hjá þeim seka eða hjá þeim sem hann hefur 

unnið fyrir.
249

 

2. mgr. Upptaka á hlutum sem nefndir eru í 2. mgr. 35 gr. eða á upphæð sem svarar til 

andvirðis þeirra að hluta eða í heild, getur einnig farið fram hjá eiganda hlutarins, hafi 

hann vitað eða mátt vita að hluturinn var ætlaður til notkunar við refsiverðan 

verknað.
250

  

(þýðing höfundar) 

 

Upptaka á hlutum sem tilgreindir eru í 35. gr. n.strl., með öðrum orðum hlutum sem orðið hafa til 

eða verið notaðir við brot eða verið andlag brots getur skv. ákvæðinu farið fram hjá þeim sem 

brot framdi og þeim sem hann vann fyrir, en það eru sömu reglur og gilda hér á landi. Áhugavert 

er að í 2. mgr. ákvæðisins er möguleiki á upptöku hjá öðrum en brotamanni eða þeim sem hann 

vann fyrir í tilvikum þar sem eigandi hlutar vissi eða mátti vita að hluturinn var ætlaður til 

notkunar við refsiverðan verknað. Í íslenskum rétti er gerð krafa um að brotamaður sé eigandi 

hluta sem gerðir eru upptækir með vísan til 69. gr. a hgl.
251
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 Haugen, Strafferett, bls. 57. 
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 1. mgr. hljóðar svo á norsku: „Inndragning etter § 35 kan foretas hos den skyldige eller hos den han har handlet 

på vegne av.“ 
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 2. mgr. hljóðar svo á norsku: „Inndragning av ting som er nevnt i § 35 annet ledd eller av beløp som helt eller 
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7.5. Akvæði 37. gr. straffeloven um tryggingaréttindi yfir hlutum sem sæta upptöku 

Í 37. gr. n.strl. er fjallað um það þegar tryggingaréttindi eru til staðar yfir hlut sem gera skal 

upptækan. Ákvæðið er svohljóðandi: 

1.mgr. Tryggingaréttindi yfir hlut sem gera skal upptækan, falla brott að svo miklu leyti 

sem dómurinn ákveður gagnvart réttindahafa sem sjálfur er sekur í refsiverða 

verknaðinum, eða sem hinn seki framdi verknaðinn fyrir. Ákvæði 3. málsl. 1. mgr. 34. gr. 

gildir jafnframt hér.
252

 

 2.mgr. Slík ákvörðun getur einnig verið tekin gagnvart réttindahafa, sem þegar stofnað 

var til réttinda hans, vissi eða mátti vita að hluturinn var ætlaður til notkunar við 

refsivert brot eða kynni að vera gerður upptækur.
253

  

 3. mgr. Þegar hlutur er seldur með fyrirvara um eignarétt fyrir seljandann, telst 

kaupandinn sem eigandi og seljandinn sem réttindahafi við beitingu á reglunum í 

þessari grein.
254

 

(þýðing höfundar) 

 

Líkt og í íslenskum og dönskum rétti er meginreglan sú að tryggingaréttindi yfir hlut haldast 

þrátt fyrir upptöku, þannig að við slíka ákvörðun þurfi að taka tillit til réttindanna. Skilyrðin eru 

þó mismunandi milli landanna þriggja. Séu tryggingaréttindin aðeins málamyndagjörningur er 

hægt að leggja þau til hliðar. Sé ekki hægt að leggja til grundvallar að um málamyndagerning sé 

að ræða veitir 1. mgr. heimild til þess að líta framhjá tryggingaréttindum þegar réttindahafi var 

brotamaður sjálfur eða ef hinn seki framdi verknaðinn fyrir réttindahafann. Eins á 2. mgr. við 

þegar réttindahafi var grandsamur eða sýndi af sér gáleysi varðandi tengsl hlutarins við brot.
255

  

 

7.6. Ákvæði 37. gr. a straffeloven um ráðstafanir með hlut eða ávinning 

Ákvæðið fjallar um upptöku á hlutum eða ávinning þegar ráðstafanir hafa verið gerðar með þá. 

Ákvæðið er svohljóðandi:  

1.mgr. Þegar ávinnningur eða hlutur sem nefndur er í 34. eða 35. gr. er, eftir að 

verknaðurinn er framinn, fluttur frá þeim sem hægt er að gera upptöku hjá, getur 

hluturinn eða andvirði hans verið gert upptækt hjá þeim sem við tók, hafi yfirfærslan 
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 1. mgr. hljóðar svo á norsku: „Rettighet som er rettsgyldig sikret i en ting som blir inndratt, faller bort i den 
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verið gjöf eða sá sem við hlutnum tók vissi eða mátti vita um tengsl hlutarins við hinn 

refsiverða verknað.
256

  

2.mgr. Ef hægt er að gera víkkaða upptöku skv. 34 gr. a og brotamaðurinn hefur flutt 

verðmæti til einhvers nákomins, geta verðmætin eða jafnvirði þeirra verið gert upptækt 

hjá móttakandanum ef ákæruvaldið getur sýnt fram á að þeirra hafi verið aflað þegar 

brotamaðurinn framdi lögbrot. Þetta gildir þó ekki um verðmæti sem voru fluttir meira 

ein 5 árum áður en verknaðurinn sem er til grundvallar fyrir upptökuna var framinn, 

eða fjármuni sem eru mótteknir sem venjubundinn stuðningur fra einhverjum sem er 

skyldur til að veita slíkan stuðning.
257

  

3.mgr. Ef eignir einhvers sem nefndur er í 3. mgr. 34. gr. a eru að hluta eða í heild 

reiknaðar með við upptöku gagnvart brotamanninum og viðkomandi uppfyllir sína 

ábyrgð eftir þessari grein, þá minnkar að sama marki ábyrgð brotamannsins. Ef 

brotamaðurinn hefur uppfyllt sína ábyrð eftir 2. mgr. 34.gr. a, leiðir það sem hann 

uppfyllir aukalega til þess að ábyrgð móttakandans minnkar að sama marki.
258

  

4mgr.: 2. mgr. gildir á saman hátt við flutning til fyrirtækis þar sem brotamaðurinn:  

a. einn eða með einhverjum sem nefndur er í 2. lið, er eigandi að verulegum hluta 

fyrirtækisins,  

  b. þiggur verulegan hluta af tekjum fyrirtækisins, eða 

c. Í ljósi stöðu sinnar sem formaður hefur veruleg áhrif á fyrirtækið.
259

  

5. mgr. Hið sama gildir um réttindi sem eftir að brot var framið er stofnað til í hlutinum 

af einhverjum sem hægt er að framkvæma upptöku hjá.
260

  

(þýðing höfundar) 

 

Tilangurinn með 37. gr. a n.strl. er að ná til alls ávinnings sem kominn er frá ákærða.
261

 Ákvæðið 

er samhljóma því sem gerist í íslenskum rétti varðandi ráðstafanir á eignarhaldi yfir hlut eða 

ávinningi, en í báðum tilvikum getur hluturinn sjálfur eða andvirði hans verið gert upptækt hafi 

yfirfærslan verið gjöf eða viðkomandi var grandsamur um tengsl hlutarins við brot eða sýndi af 

sér gáleysi. Upptaka skv. 1. mgr. getur m.a. farið fram hjá aðila sem tekur á móti ávinningi, t.d. 

                                           
256

 1. mgr. hljóðar svo á norsku: „Når utbytte eller ting som er nevnt i §§ 34 eller 35, etter gjerningstiden er 

overdratt fra noen som det kan foretas inndragning hos, kan det overdratte eller dets verdi inndras hos mottakeren 
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 4. mgr. hljóðar svo á norsku: „Annet ledd gjelder tilsvarende ved overdragelse til et foretak dersom 
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som det kan foretas inndragning hos.“ 
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 Inndragningsutvalget, NOU 1996:21, bls. 194. 
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sem gjöf. Afleiðing upptökunnar í slíkum tilfellum er að sá sem móttekur hagnast ekki, en verður 

þó ekki fyrir tjóni heldur. Upptaka í slíku tilfellum getur farið fram hvort sem þessi aðili var 

grandsamur eða grandlaus um tengsl ávinnings við brot. Þrátt fyrir þessa heimild er dómara í 

vald sett að beita 1. mgr. 34. gr. n.strl. og minnka þannig upptökuna eða falla frá henni, teljist 

upptakan vera klárlega ósanngjörn gagnvart viðtakandanum.
262

 Ákvæði 2. mgr. felur í sér 

heimild til að láta 34. gr. a n.strl. ná yfir aðila sem eru nákomnir brotamanni, hafi brotamaður 

flutt verðmæti til þeirra. Til þess þarf þó að sýna fram á að þeirra hafi verið aflað með broti. 

Heimildin nær ekki til verðmæta sem aflað var meira en 5 árum áður en verknaður sem er 

grundvöllur beitingarinnar var framinn. Sömu reglur gilda um flutning fjármuna til lögaðila. Í 

síðasta málsliðnum er þó tekið fram að upptakan taki ekki til fjármuna sem greiddir voru sem 

lögbundinn stuðningur. Greiðslur sem eiga sér stað við slíkar aðstæður skal því ekki gera 

upptækar hjá móttökuaðilanum.
263

 Tilgangurinn með ákvæði 3. mgr. er að koma í veg fyrir að 

upptaka fari fram tvisvar fyrir sömu fjárhæðinni, annars vegnar hjá ákærða en líka hjá 

einhverjum honum nánum.
264

  

 

7.7. Ákvæði 37. gr. b straffeloven um upptöku í forvarnarskyni 

Ákvæði 37. gr. b. n.strl. fjallar um upptöku í forvarnarskyni. Ákvæðið er svohljóðandi: 

Þó svo að skilyrðin í 34-36 grein séu ekki uppfyllt, getur hlutur verið gerður upptækur á 

grundvelli gerðar hlutarins og aðstæðna að öðru leiti þegar hætta er á að hluturinn 

verði notaður í refsiverðum verknaði. Þetta gildir óháð því hver er eigandi hlutarins og 

óháð því hvort hægt sé að gera einhvern ábyrgan fyrir refsingu. Síðasti liður 35. 

greinar gildir á sama hátt.
265

 

(þýðing höfundar) 

 

Ákvæðið tekur til upptöku í þeim tilgangi að fyrirbyggja brot. Þá er ákvæðið notað þegar önnur 

upptökuákvæði eiga ekki við. Dæmi um notkun ákvæðisins má sjá í Rt 2000 s 40. Ákærði var 

fundinn sekur um að hafa gefið þremur konum deyfandi lyf þannig að þær misstu meðvitund og 
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 Inndragningsutvalget, NOU 1996:21, bls. 193. 
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 Sama heimild, bls. 194. 
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 Ákvæðið hljóðar svo á norsku: „Selv om vilkårene etter §§ 34-36 ikke foreligger, kan en ting inndras når det på 

grunn av dens art og forholdene for øvrig er fare for at den vil bli brukt til en straffbar handling. Dette gjelder 

uansett hvem som er eier og uansett om straffansvar kan gjøres gjeldende mot noen. § 35 siste ledd gjelder 

tilsvarende.“ 
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síðan haft við þær samræði og/eða önnur kynferðismök. Tók hann síðan ljósmyndir af athæfinu. 

Gerð var krafa um upptöku á myndavél, gervilimum, nærfötum og ljósmyndum. Margar 

ljósmyndanna voru af öðrum konum en þeim sem ákærði var fundinn sekur um að hafa brotið 

gegn. Upptaka þeirra ljósmynda fór fram með vísan til 37. gr. b n.strl. 

Þá var ekki fallist á upptöku með vísan til 37. gr. b n.strl. í Rt 1994 s 783, en í málinu 

kom m.a. til álita upptaka á skotvopnum ákærða, sem hann hafði leyfi fyrir. Ákærði hafði óvart 

hleypt skotum af riffli í loft íbúðar sinnar. Dóminum þótti skilyrði fyrir upptöku á grundvelli 37. 

gr. b n.strl. ekki fullnægt, þar sem hætta á því að riffillinn yrði notaður við brot var ekki talin 

vera fyrir hendi.  

 

7.8. Ákvæði 37. gr. c straffeloven um það þegar eigandi er óþekktur 

Ákvæðið fjallar um það hvert beina skuli upptöku þegar ekki er vitað hver eigandi hlutarins er 

eða hann hefur ekki þekktan dvalarstað. Ákvæðið er svohljóðandi: 

1. mgr. Þegar krafist er að haldlagður hlutur sé gerður upptækur, og eigandinn er ekki 

þekktur eða hefur ekki þekktan dvalarstað í ríkinu, getur upptakan farið fram í 

dómsmáli gegn brotamanninum eða þeim sem hafði hann í umráðum sínum við 

haldlagninguna, geti það að teknu tilliti til eðli málsins og aðstæðna að öðru leiti talist 

sanngjarnt. Hið sama gildir þegar krafist er upptöku á andvirði hlutar sem er 

haldlagður, eða hlut sem vegna trygginga er undanþeginn haldlagningu. Upplýsa skal 

eigandann um málið eftir því sem kostur er.
266

 

2. mgr. Þegar hvorki brotamaðurinn né sá sem hafði hlut í vörslum sínum er þekktur 

eða hefur þekktan dvalarstað í ríkinu getur dómurinn ákveðið upptöku undir 

samsvarandi kringumstæðum og nefndar eru í 1. mgr., án þess að nokkur sé sóttur til 

saka.
267

 

3.mgr. Þessar reglur gilda á sama hátt við upptöku á réttindum eftir 37. gr. og 5. mgr. 

37. gr. a.
268

 

(þýðing höfundar) 
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 1. mgr. hljóðar svo á norsku: „Når en beslaglagt ting kreves inndratt, og eieren ikke er kjent eller ikke har kjent 

oppholdssted i riket, kan inndragning foretas i sak mot lovovertrederen eller den som var besitter ved 
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Eieren skal så vidt mulig gis varsel om saken. “ 
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 2. mgr. hljóðar svo á norsku: „Dersom heller ikke lovovertrederen eller besitteren er kjent eller har kjent 
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 3. mgr. hljóðar svo á norsku: „Disse regler gjelder tilsvarende ved inndragning av rettigheter etter §§ 37 og 37a 

femte ledd.“ 
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Greinin hefur að geyma upptökuákvæði sem nær til þeirra tilvika þegar ekki er vitað hver 

eigandinn er eða hann hefur ekki þekktan dvalarstað. Ákvæðið á sér hliðstæðu í íslenskum rétti. 

Dæmi um beitingu ákvæðisins má sjá í Rt 2010 s 287 en þar var ákærði fundinn sekur um að 

hafa ætlað að flytja inn og falið í bifreið, 3 kg af því sem hann hélt að væri kókaín, en var í raun 

lyf sem ekki var á skrá yfir ólögleg fíkniefni. Var hann dæmdur til fangelsisrefsingar. Bifreiðin 

var gerð upptæk með vísan til 37. gr. c n.strl. þar sem réttmætur eigandi hennar var óþekktur. 

 

7.9. Ákvæði 37. gr. d staffeloven um það hvert hið upptæka skal fara 

Ákvæði 37. gr. d fjallar um það hvað er gert við hið upptæka eftir dómsuppsögu. Ákvæðið er 

svohljóðandi:  

1mgr. Uppteknir fjármuni eru eign ríkissjóðs nema annað sé ákveðið.
 269

 

2. mgr. Í dóminum eða við seinni úrskurð frá þeim dómstóli sem skar úr um upptökuna, 

getur dómurinn ákveðið að hið upptæka skuli notað til að fullnægja skaðabótakröfu frá 

brotaþola. 
270

 

3. mgr Ráðuneytið getur ákveðið að hið upptæka skuli skiptast milli norska ríkisins og 

eins eða fleiri annarra ríkja. Við slíka ákvörðun skal m.a. leggja til grundvallar þau 

útgjöd sem málið hefur leitt af sér í ríkjunum, hvort þar hafi orðið tjón vegna málsins og 

hvaðan upptækt verðmæti er runnið. Skipting samkvæmt þessari málsgrein má ekki 

leiða til þess að bótagreiðslur til tjónþola skv. 2. mgr. séu takmarkaðar.
271

  

4.mgr Þegar ágóði er gerður upptækur eftir 34. gr. og hinn dæmdi eða sá sem er 

ábyrgur fyrir skaðanum hefur, eftir dóminn borgað bætur til brotaþola, getur rétturinn 

eftir kröfu frá hinum dæmda ákveðið að upptökufjárhæðin verði lækkuð í sama hlutfalli. 

Hið sama gildir þegar dæmdi borgar skatt eða gjöld sem svara til upptökunnar. Krafa 

eftir þessum lið skal setja fram fyrir dóminn í síðasta lagi ári eftir að ákvörðunin um 

upptökuna var tekin.
272

 

(þýðing höfundar) 

 

Ákvæðið hefur að öllu leiti sama innihald og samsvarandi ákvæði í íslenskum rétti. Þó er einnig 

heimild til að lækka upptökukröfu ef ákærði borgar t.d. skatt. Myndi ákærði þannig fá áætlaðan á 
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 1. mgr. hljóðar svo á norsku: „Inndragning skjer til fordel for statskassen når ikke annet er bestemt.“ 
270
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sig skatt vegna brota sinna og greiddi þá kröfu, þá myndi upptökufjárhæðin lækka að sama 

skapi.
273

 

 

7.10. Niðurstöður samanburðar íslensks og norsks réttar 

Upptökuheimildir norsks og íslensks réttar eru að mörgu leiti lík, enda voru bæði norsku og 

dönsku lögin höfð til hliðsjónar þegar þeim íslensku var breytt árið 2010. Þó eru nokkur atriði 

sem greinir þau að og má þar fyrst nefna 4. mgr. 34. gr. n.strl., þar sem fráviki frá meginreglunni 

um sönnunarbyrði ákæruvaldsins er beitt varðandi það að ávinningur hafi ekki fallið til ákærða 

við brot hans. Þannig þarf ákærði að sýna fram á að það var annar aðili sem naut ávinningsins af 

brotinu. Að öðrum kosti verður upptaka ávinningsins gerð hjá ákærða. Þá er munur á 

upptökuheimildum ríkjanna tveggja að því er varðar skilyrði fyrir víkkaðri upptöku, sem er að 

finna í 34. gr. a n.strl. Í stað þess að brot þurfi að varða að lágmarki 6 ára fangelsi líkt og gildir 

hér á landi, getur annað hvort verið um að ræða eitt eða fleiri brot sem samanlagt geta leitt til 6 

ára fangelsisvistar, eða að ákærði hafi verið fundinn sekur um einn refsiverðan verknað sem leitt 

getur til 2 ára fangelsisrefsingar eða meira og að hann hafi á síðustu 5 árum hlotið refsingu fyrir 

brot sem var líklegt til að hafa í för með sér verulegan ávinning. Með þeim muni sem er á 

ákvæðunum tveimur ná upptökuákvæði norsku laganna til fleiri brota en þau íslensku. Skilyrði til 

upptöku á munum eru aðeins þrengri í norskum rétti, sbr. 1. mgr. 35. gr. n.strl., en upptakan er 

bundin við að hún sé nauðsynleg með tilliti til þess refsiákvæðis sem viðkomandi hefur gerst 

brotlegur við. Þá er að lokum munur á upptökuheimildum ríkjanna tveggja að því er varðar 4. 

mgr. 35. gr. n.strl., en þar er heimild til þess að gera tilteknar ráðstafanir til að koma í veg fyrir 

að hlutur verði notaður við refsiverðan verknað á ný. Slíkt ákvæði er ekki að finna í íslenskum 

rétt. Ákvæðin eru að öðru leyti fremur svipuð, þó að uppbygging þeirra og uppröðun sé 

mismunandi í lagaköflunum tveimur. 
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8. Lokaorð 

 

Upptaka hefur þekkst frá fornu fari í íslenskum rétti en var fyrst lögfest í því formi sem hún 

þekkist í dag árið 1869. Frá þeim tíma hefur heimildin breyst með breyttri þjóðfélagsþörf. Með 

þeim hætti bættist við heimild til upptöku á ólömætum ávinningi árið 1940. Þá bættist sömuleiðis 

við heimild til að áætla hagnað árið 1997 í kjölfar átaks gegn ólöglegri verslun með fíkniefni á 

vegum Sameinuðu þjóðanna og Evrópuráðsins. Nú síðast árið 2010 bættist enn við 

upptökuheimildir almennra hegningarlaga þegar átta ný ákvæði litu dagsins ljós með lögum 

149/2009, en sú breyting átti sér stað m.a. í kjölfar samnings Sameinuðu þjóðanna gegn 

fjölþjóðlegri, skipulagðri brotastarfsemi og var tilgangurinn m.a. að ná til þeirra sem verulegar 

tekjur hafa af skipulagðri glæpastarfsemi, s.s. með innflutningi og sölu fíkniefna. Helsta 

breytingin fól í sér frávik frá meginreglunni um sönnunarbyrði ákæruvaldsins meðan aðrar 

breytingar voru ekki eins umsvifamiklar en höfðu það þó að markmiði að gera upptöku að 

áhrifaríkara viðurlagi og láta heimildina ná til muna og ávinnings sem hún náði ekki til áður. 

Af dómaframkvæmd má ráða að upptaka í íslenskum rétti hefur helst beinst að 

fíkniefnum og munum. Eru þeir þá haldlagðir og geymdir í tryggum vörslum lögreglu uns 

niðurstaða fæst í máli. Upptaka hefur ekki mikið beinst gegn ólögmætum ávinningi, þó að slíkum 

tilfellum hafi fjölgað og er mun algengara að sá ávinningur sé haldlagður frekar en kyrrsettur. 

Ætla má að upptaka á ólöglegum ávinningi verði algengari og víðtækari í kjölfar laga nr. 

149/2009 en lítið hefur reynt á hin nýju ákvæði. Heimildir til upptöku í dönskum og norskum 

rétti eru að mörgu leyti víðatækari en í íslenskum rétti. Gera má því ráð fyrir að upptaka í 

fyrrgreindum ríkjum sé skilvirkari en hér á landi vegna víðari skilyrða m.a. til víkkaðrar upptöku 

og er það fyrirkomulag sem taka mætti til skoðunar hér á landi til að auka enn frekar á skilvirkni 

hinna íslensku upptökuheimilda. 
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Sameinuðu þjóðanna gegn ólöglegri verslun með fíkniefni og skynvilluefni og samnings um 

þvætti, leit, hald og upptöku ávinnings af brotum). 

Lög nr. 25/1998 um breytingar lögum um Mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62 19. maí 1994. 

Lög nr. 52/2006 um landhelgisgæslu Íslands. 

Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008. 

Lög nr. 149/2009 um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. Febrúar 1940, með 

síðari breytingum (upptaka, hryðjuverk, skipulögð brotastarfsemi, mansal og peningaþvætti). 

 

Reglugerð 122/2009 um alþjóðlegar öryggisaðgerðir varðandi hryðjuverk. 
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Straffeloven nr. 1235 26/10/2010. 

Almindelig Borgerlig Straffelov (Straffeloven) LOV-1902-05-22-10 

 

 

Alþjóðlegir samningar og ályktanir: 

 

United Nations Convention against transnational organized crime, 15. Nóvember 2000, 2225 

U.N.T.S. 331. (Fullgiltur 13. maí 2010 en fullgilding hefur ekki verið auglýst af 

Stjórnartíðindum). 

Sameinuðu þjóðanna gegn ólöglegri verslun með fíkniefni og skynvilluefni, 20. desember 1988, 

Stjórnartíðindi, C-deild, nr. 18/1997.  

Samningur um þvætti, leit, hald og upptöku ávinnings af afbrotum, 8. nóvember 1990, 

Stjórnartíðindi, C-deild, nr. 19/1997. 

Mannréttindasáttmáli Evrópu sbr. lög nr. 62/1994. 

Ályktun Sameinuðu þjóðanna nr. 1373 frá 2001 um aðgerðir til að hindra fjármögnun 

hryðjuverka, Stjórnartíðindi, B-deild, nr. 867/2001. 

 

 

Dómaskrá: 

 

Dómar Hæstaréttar: 

Dómur Hæstaréttar nr. 127/1958 

Dómur Hæstaréttar nr. 1/1963 

Dómur Hæstaréttar nr. 154/1968 

Dómur Hæstaréttar nr. 19/1982 

Dómur Hæstaréttar nr. 42/1985 

Dómur Hæstaréttar nr. 212/1985 
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Dómur Hæstaréttar nr. 323/1990 

Dómur Hæstaréttar nr. 513/1993 

Dómur Hæstaréttar nr. 239/1995 

Dómur Hæstaréttar nr. 12/2000 

Dómur Hæstaréttar nr. 312/2000  

Dómur Hæstaréttar nr. 333/2000 

Dómur Hæstaréttar nr. 213/2002 

Dómur Hæstaréttar nr. 250/2002 

Dómur Hæstaréttar nr. 372/2002 

Dómur Hæstaréttar nr. 408/2002 

Dómur Hæstaréttar nr. 473/2002 

Dómur Hæstaréttar nr. 84/2003 

Dómur Hæstaréttar nr. 273/2003 

Dómur Hæstaréttar nr. 333/2003 

Dómur Hæstaréttar nr. 430/2003 

Dómur Hæstaréttar nr. 8/2004 

Dómur Hæstaréttar nr. 214/2004 

Dómur Hæstaréttar nr. 35/2005 

Dómur Hæstaréttar nr. 57/2005 

Dómur Hæstaréttar nr. 72/2005 

Dómur Hæstaréttar nr. 218/2005 

Dómur Hæstaréttar nr. 260/2005 

Dómur Hæstaréttar nr. 472/2005 

Dómur Hæstaréttar nr. 147/2006 

Dómur Hæstaréttar nr. 667/2006 

Dómur Hæstaréttar nr. 72/2007 
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Dómur Hæstaréttar nr. 448/2007 

Dómur Hæstaréttar nr. 539/2007 

Dómur Hæstaréttar nr. 584/2007 

Dómur Hæstaréttar nr. 212/2008 

Dómur Hæstaréttar nr. 314/2008  

Dómur Hæstaréttar nr. 452/2008 

Dómur Hæstaréttar nr. 620/2008 

Dómur Hæstaréttar nr. 150/2009 

Dómur Hæstaréttar nr. 153/2009 

Dómur Hæstaréttar nr. 189/2009 

Dómur Hæstaréttar nr. 618/2009 

Dómur Hæstaréttar nr. 284/2010 

Dómur Hæstaréttar nr. 495/2010 

Dómur Hæstaréttar nr. 639/2010 

 

Héraðsdómar 

Dómur héraðsdóms Reykjavíkur frá 12. Júlí 2010 nr. S-471/2010. 

héraðsdómi Norðurlands eystra nr. S-230/2010 

Dómur héraðsdóms Reykjavíkur nr. S-681/2010 

Dómur héraðsdóms Reykjavíkur nr. S-175/2011 

Dómur héraðsdóms Reykjaness nr. S-726/2010 

 

 

Dómar frá dómstólum Danmerkur 

U 1965.215 Ø 

U 1969.828 H 
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U 1983.234 Ø 

U 1984.999 V 

U 1989.771 Ø 

U 1999.1216 H 

U 1993.797 V 

U 1995.106 Ø 

U 1995.919 V 

U 1996.463 Ø 

U 1999.1216 H 

U 1999.2092 Ø 

U 2000.2547 Ø  

U 2000.956 V  

U 2001.1192 Ø 

U 2001.1483 H 

U 2009.262 Ø 

 

Dómar frá dómstólum Noregs 

Rt 1980 s 500 

Rt 1982 s 1819 

Rt. 1986 s 849 

Rt 1994 s 783 

Rt 2000 s 40 

Rt 2004 s 1126 

Rt 2007 s 583 

Rt 2010 s 287 
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Mannréttindadómstóll Evrópu 

Dómur MDE í málinu Phillips gegn Bretlandi, frá 5. júlí 2001. Reports of Judgements and 

Decisions, 2001-VII. 

 

 

 

 


