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Allsheijamefhd Alþingis hefur sent ríkissaksóknara til umsagnar frumvarp til 
almennra hegningarlaga (heimild til upptöku ólögmæts ávinnings), 547 mál.

Frumvarpið gerir ráð fyrir breytingu á VII. kafla almennra hegningarlaga nr. 19/1940 um 
upptöku. Lagt er til að við bætt verði við 69. gr. f. laganna nýrri málsgrein til að rýmka 
heimildir frá þvi sem nú er í lögunum til að gera upptæk verðmæti sem „ leiða má líkum að 
að séu afrakstur alvarlegra brota án þess að höfða refsimál með útgáfu ákæru. “ eins og 
segir í greinargerð með frumvarpinu. Fram kemur að skilyrði upptökunnar sé því ekki að 
ákæruvaldið sýni fram á að refsiverð háttsemi sé hafin yfir allan vafa heldur að líkur hvað 
það varðar, fixllnægi hefðbundnu sönnunarmati dómara í einkamálum. í samræmi við þennan 
tilgang er gert ráð fyrir i 1. gr. frumvarpsins að handhafi ákæruvalds geti, án þess að nokkur 
sé ákærður, leitað dóms með kröfu um upptöku tilgreindra verðmæta er svari til eða rekja 
megi til ólögmæts ávinnings, sem af háttseminni hlaust. Væri þar um eignardómsmál að 
ræða. Skilyrðið er að ekki sé „...unnt í sakamáli að fcera sönnur á brot er vísað er til í 1. 
mgr. 69. gr. b sem sennilegt þykir að framið hafi verið e f beitt vœri reglum um sönnunarmat 
í einkamálum. “

Ríkissaksóknari bendir á að orðalag ákvæðisins að þessu leyti gæti valdið vandkvæðum í 
framkvæmd vegna þess hversu óljóst og matskennt það er. Fremur kæmi til álita að orða það 
í þá veru að brot sem sannað þætti að framið hafi verið, ef beitt væri reglum um sönnunarmat 
í einkamálum. Er þetta orðalag í samræmi við það sem fram kemur i greinargerð með 
ákvæðinu. Gerð er þó sú athugasemd að í sakamálum er ekki gerð sú krafa að ákæruvaldið 
sanni meint brot þannig að það teljist hafið yfir allan vafa, heldur er miðað við það sem kalla 
má skynsamlegan vafa, sbr. þá meginreglu um sönnun í sakamálum sem er að finna í 1. mgr. 
109. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008, en ákvæði hljóðar svo: „Dómari metur 
hverju sinni hvort nœgileg sönnun, sem ekki verði vefengd með skynsamlegum rökum, sé 
fram komin um hvert það atriði sem varðar sekt og ákvörðun viðurlaga við broti, þar á 
meðal hvaða sönnunargildi skýrslur ákœrða hafi, vitnisburður, mats- og skoðunargerðir, 
skjöl og önnur sýnileg sönnunargögn. “

I greinargerð með frumvarpinu er m.a. vísað til þess að í samningi Sameinuðu þjóðanna 
gegn spillingu komi fram að þau ríki sem fullgildi samninginn skuli íhuga að taka upp í 
löggjöf sína úrræði sem heimila eignaupptöku án sakfellingar. Jafnframt er á það bent að 
Island, eitt Norðurlandanna, sé ekki aðili að samningnum. Við skoðun á samningnum verður
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að ætla að þama sé verið að vísa til c-liðar 1. mgr. 54. gr. en þar er talað um að í því skyni að 
veita gagnkvæma réttaraðstoð skv. 55. gr. samningsins, að því er varðar eignir sem fengust 
með því að fremja brot sem gert er refsivert samkvæmt samningnum eða eru notaðar til að 
fremja slíkt brot, skuli hvert samningsríki, í samræmi við landslög sín, íhuga að taka upp í 
löggjöf sína ákvæði sem heimilar upptöku slíkra eigna, án þess að til sakfellingar hafi komið, 
í tilvikum þar sem ekki er unnt að sækja brotamann til saka vegna andláts hans, flótta eða 
fjarveru eða i öðrum viðeigandi tilvikum. Ríkissaksóknari telur að ákvæðið sem hér er lagt 
til að lögfest verði gangi heldur lengra en tilmælin í spillingarsamningi Sameinuðu þjóðanna. 
Þá er og á það bent að þrátt fyrir að Norðurlöndin önnur en ísland séu aðilar að samningnum 
þá hafa þau ekki tekið ákvæði sem þetta inn í löggjöf sína samkvæmt því sem fram kemur í 
greinargerðinni.

Við mat á þörfinni á ákvæðinu er rétt að hafa í huga að með lögum nr. 149/2009 var 
lögfestur nýr heildstæður kafli um upptöku í almenn hegningarlög, auk ákvæða um 
skipulagða brotastarfsemi, í samræmi við ákvæði samnings Sameinuðu þjóðanna frá árinu 
2000, svonefhds Palermó samnings. Ákvæði 69. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 um 
upptöku hafði þá staðið að mestu óbreytt frá setningu lagaima og voru þau ekki talin 
fullnægjandi til að mæta nýju umhverfi skipulagðrar brotastarfsemi. Frumvarpið, sem var 
ítarlegt, var unnið af refsiréttamefrid og kemur fram i athugasemdum með því að höfð hafi 
verið hliðsjón af sambærilegum ákvæðum dönsku og norsku hegningarlaganna. Með 
lögunum voru ákvæði um upptöku rýmkuð verulega frá því sem verið hafði.

Að framangreindu virtu telur ríkissaksóknara rétt að óskað verði eftir því við dómsmála- og 
mannréttindaráðuneytið að það leggi frumvarpið fyrir refsiréttamefrid til umsagnar og að 
frumvarpið verði ekki samþykkt fyrr en umsögn nefridarinnar liggur fyrir.

Sigríður J. Friðjónsdóttir 
vararíkissaksóknar
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