
TÍMARIT LÖGRÉTTU 

Tímarit Lögréttu. Fræðigreinar 2020.  

Tengiliður: Halldóra Þorsteinsdóttir, halldorath@ru.is.  

Útgefandi: Tímarit Lögréttu.  

Vefbirting: 12. ágúst 2020 
 

 

Sjálfsþvætti og sönnunarkröfur í peningaþvættismálum þegar frumbrot peningaþvættis 

liggur ekki fyrir1  
 

 

 

Jenný Þórunn Stefánsdóttir, lögfræðingur.  

 

1. INNGANGUR ........................................................................................................................ 3 

2. ÞRÓUN PENINGAÞVÆTTISÁKVÆÐIS ALMENNRA HEGNINGARLAGA ................ 3 

         2.1. Upphaf ákvæðis um peningaþvætti í almennum hegningarlögum ............................. 4 

         2.2. Breytingar á peningaþvættisákvæði almennra hegningarlaga 1997 ........................... 4 

3. NÚGILDANDI PENINGAÞVÆTTISÁKVÆÐI ALMENNRA HEGNINGARLAGA ....... 6 

         3.1. Verknaðarlýsing peningaþvættis, sbr. 1. mgr. 264. gr. alm. hgl. ............................... 7 

4. FRUMBROT PENINGAÞVÆTTIS ...................................................................................... 8 

         4.1.Almennt ....................................................................................................................... 8 

         4.2. Ávinningur í merkingu 1. mgr. 264. gr. alm. hgl. ...................................................... 9 

         4.3. Frumbrotið framið utan íslenskrar lögsögu ................................................................ 9 

5. HVAÐ ER SJÁLFSÞVÆTTI? ............................................................................................. 10 

         5.1. Almennt .................................................................................................................... 10 

         5.2. Mörk peningaþvættisákvæðisins gagnvart frumbrotum peningaþvættis ................. 11 

6. SJÁLFSÞVÆTTI - SÖNNUNARKRÖFUR ........................................................................ 15 

         6.1. Almennt .................................................................................................................... 15 

       6.1.1. Ákvörðun Mannréttindadómstólsins frá 2. maí 2017 í máli nr. 23572/07 ...... 19 

7. LOKAORÐ .......................................................................................................................... 21 

 
 

Útdráttur:          

Í greininni verður varpað ljósi á 2. mgr. 264. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 sem fjallar um 

sjálfsþvætti og leitað svara við því hvernig ákvæðið er túlkað í dómaframkvæmd. Lítið hefur verið 

skrifað um sjálfsþvætti, en umræddur hluti greinarinnar er einkar áhugaverður og hefur þróast 

töluvert í dómaframkvæmd á síðustu mánuðum og árum.  

Unnt er að hefja rannsókn og sakfella aðila fyrir peningaþvætti jafnvel þó ekki liggi fyrir hvert 

frumbrotið sé ásamt takmörkuðum sönnunargögnum. Í greininni er farið yfir hverjar sönnunarkröfur 

eru í slíkum málum. Peningaþvættisákvæði almennra hegningarlaga áskilur að um sé að ræða 

ávinning af refsiverðu broti samkvæmt almennum hegningarlögum eða öðrum lögum. Hins vegar 

er ekki gerð sú krafa að fyrir liggi hvaða frumbrot sé nákvæmlega um að ræða heldur þarf að meta 

í ljósi atvika hverju sinni hvort sýnt sé nægilega fram á að um sé að ræða ávinning af refsiverðu 

broti. Mannréttindadómstóll Evrópu hefur staðfest að umrædd framkvæmd brjóti ekki í bága við 

mannréttindasáttmála Evrópu.  

 

 

 

 

                                                 
1 Grein þessi hefur staðist þær faglegu kröfur sem gerðar eru samkvæmt ritrýnireglum Tímarits Lögréttu.  
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Abstract:      
The article sheds light on the second paragraph of Article 264 of the General Penal Code on self-

laundering and seeks to answer how the provision is interpreted in case law. Little has been written 

about this part of the provision, i.e. self-laundering, which is particularly interesting and has evolved 

considerably in case law over the past months and years. An investigation can begin, and individuals 

can be convicted of money laundering, even when it is unclear what the predicate offense is or if 

there is limited evidence available. The burden of proof in such cases will be reviewed. The money 

laundering provision of the General Penal Code requires that there have been gains from a 

punishable offence according to the General Penal Code or other laws.                                                                                                                      

However, there is no requirement pertaining to the knowledge of what exactly the predicate 

offense is. The circumstances for each individual case must be assessed to sufficiently show that 

the gains are not legitimate in nature but stem from a criminal violation of the General Penal Code 

or other laws. The European Court of Human Rights has confirmed that the practice in question 

does not violate the European Convention on Human Rights.
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1. INNGANGUR 

Ákvæði laga um peningaþvætti í íslenskri refsilöggjöf á uppruna sinn í langri baráttu gegn 

fíkniefnaneyslu og fíkniefnaviðskiptum. Hins vegar hefur baráttan gegn peningaþvætti breyst í 

áranna rás. Það sem hefur meðal annars breyst er að umfang peningaþvættis á sér stað þvert á 

landamæri ríkja og er birtingarmynd peningaþvættis í dag í eðli sínu alþjóðlegt vandamál. Í 

grunninn má segja að peningaþvætti gangi út á það að misnota fjármálakerfið til þess að koma illa 

fengnu fé í umferð. Síðan er hið illa fengna fé látið líta út fyrir að vera löglega fengið fé. Ný 

heildarlög um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka nr. 140/2018 tóku gildi 1. 

janúar 2019 og er hugtakið peningaþvætti skilgreint í 12. tl. 3. gr., þeirra laga en þar segir:  

 

Þegar einstaklingur eða lögaðili tekur við ávinningi, nýtir ávinning eða aflar sér eða öðrum 

ávinnings af broti sem er refsivert samkvæmt almennum hegningarlögum eða öðrum lögum; 

einnig þegar einstaklingur eða lögaðili umbreytir slíkum ávinningi, flytur hann, sendir, geymir, 

aðstoðar við afhendingu hans, leynir honum eða upplýsingum um uppruna hans, eðli, staðsetningu, 

ráðstöfun eða flutningi ávinnings eða stuðlar á annan sambærilegan hátt að því að tryggja öðrum 

ávinning af slíkum refsiverðum brotum. 

 

Mikill viðsnúningur hefur orðið í lagaumhverfinu á Íslandi á seinustu árum að því er varðar 

peningaþvætti. Stigin hafa verið stór skref í baráttunni gegn peningaþvætti og 

peningaþvættisákvæði almennra hegningarlaga hefur tekið miklum breytingum frá því sem áður 

var. Kemur það til vegna aukinnar alþjóðasamvinnu sem Ísland hefur tekið þátt í, auk þeirrar 

vitundarvakningar sem orðið hefur hérlendis sem og í öðrum löndum á hættunni sem stafar af 

peningaþvætti og skaðsemi þess á samfélög um allan heim. Á seinustu árum hefur aukin áhersla 

verið á rannsóknir á peningaþvætti sem afleiðingu af refsiverðri háttsemi hér á landi og er sú þróun 

í samræmi við það sem er að gerast á alþjóðlegum vettvangi. Með betri þekkingu á vandanum og 

breyttum áherslum hafa verið stigin stór skref í baráttunni gegn peningaþvætti, einkum með það 

fyrir augum að ná í ávinninginn.  

Tilgangur greinarinnar er ekki síst að varpa ljósi á mikilvægi peningaþvættisákvæðis almennra 

hegningarlaga í íslenskum rétti og það hvernig ákvæðið er túlkað í íslenskri réttarframkvæmd.  

 

2. ÞRÓUN PENINGAÞVÆTTISÁKVÆÐIS ALMENNRA HEGNINGARLAGA 

Peningaþvættisákvæði á sér fremur stutta sögu í almennum hegningarlögum nr. 19/1940 (alm. hgl.) 

og hefur breyst töluvert síðustu ár. Breytingar á ákvæðinu koma til vegna alþjóðasamstarfs sem 

Ísland hefur tekið þátt í. Ákvæðið er mikilvægt refsiákvæði og hefur mikið verið beitt á síðustu 
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árum. Mikilvægi núgildandi lagaákvæðis endurspeglast ekki síst í því hve mikilvægt það er í 

baráttunni gegn skipulagðri brotastarfsemi. Mikill þrýstingur hefur verið frá alþjóðlegum aðilum að 

lagaákvæði hér á landi standist þær kröfur sem gerðar eru á alþjóðavettvangi.  

 

2.1. Upphaf ákvæðis um peningaþvætti í almennum hegningarlögum  

Refsiákvæði vegna peningaþvættis kom fyrst inn í alm. hgl. árið 1993. Tilskipun Evrópuráðsins 

91/308/EBE frá 10. júní 19912 var innleidd með breytingum á alm.hgl., en ákvæðið var þá bundið 

við fíkniefnalagabrot. Ákvæðið hljóðaði svo orðrétt: 

Hver, sem tekur við eða aflar sér eða öðrum ávinnings af broti gegn 173. gr. a, skal sæta fangelsi 

allt að 10 árum. Sömu refsingu skal sá sæta sem geymir eða flytur slíkan ávinning, aðstoðar við 

afhendingu hans eða stuðlar á annan sambærilegan hátt að því að tryggja öðrum ávinning af slíku 

broti. 

 
2.2. Breytingar á peningaþvættisákvæðinu árið 1997 

Árið 1997 var síðan lögfest nýtt peningaþvættisákvæði í alm. hgl. Ákvæði 264. gr. var bætt við 

XXVII. kafla alm. hgl. og var 173. gr. b. fellt á brott, sbr. 3. gr. laga nr 10/1997. Breytingin kom til 

annars vegar vegna aðildar Íslands að samningi um þvætti, leit, hald og upptöku ávinnings af 

afbrotum frá 8. nóvember 1990 sem gerður var á vettvangi Evrópuráðsins. Hins vegar kom 

breytingin til vegna aðildar Íslands að samningi Sameinuðu þjóðanna gegn ólöglegri verslun með 

fíkniefni og skynvilluefni frá 19. desember 1988.3 Í athugasemdum með frumvarpi því er varð að 

lögum nr. 10/1997 er jafnframt vísað til þess markmiðs framangreindra samninga að ná til og gera 

upptækan ágóða af afbrotum og að þeir sem fremja brotin eða aðrir geti ekki leynt, komið undan 

eða notið ávinningsins af þeim.4 Í athugasemdum þeim er fylgdu frumvarpi með lögum nr. 10/1997 

komu fram refsiréttarleg sjónarmið að baki 264. gr. alm. hgl., svo sem henni var breytt með lögum 

nr. 10/1997.  

     Í greinargerð með frumvarpi til laga nr. 10/1997 var skýrt kveðið á um að saknæm háttsemi 

samkvæmt ákvæðinu væri ekki talin tæmandi í lagagreininni sjálfri. Þannig varð refsivert að 

stuðla á hvers konar annan sambærilegan hátt að því að tryggja öðrum ávinning af afbroti.5 

     Með 4. gr. laga nr. 10/1997 var þvættisbrot gert að sjálfstæðu broti, en með þessu var fullnægt 

þeim áskilnaði sem fram kom í 6. gr. Þvættissamningsins. Um þvætti ávinnings af öðrum brotum 

                                                 
2 Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose 

of money laundering [1991] OJ L166/77 
3 Alþt. 1996-1997, A-deild, þskj. 204 – 183. mál. 
4 sama heimild, athugasemdir við frumvarpið. I. Inngangur. 
5 sama heimild, athugasemdir við 4. gr., mgr. 8. 
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en fíkniefnabrotum voru ekki skýr ákvæði í íslenskri löggjöf. 6. gr. Þvættissamningsins gaf skýrt til 

kynna að ætlast væri til að þvættisbrot skyldu gerð að sjálfstæðu broti í landslöggjöf aðildarríkja. Í 

því sambandi var sérstaklega vísað til d-liðar 1. mgr. 6. gr. um að tilraun og hlutdeild í 

þvættisbrotum skyldu gerð refsiverð. Hefði þvættisbrot ekki verið gert að sjálfstæðu broti, heldur 

órjúfanlega tengt frumbrotinu sem eftirfarandi hlutdeild eða aðstoð, hefði væntanlega verið ógerlegt 

að ákæra fyrir tilraun eða hlutdeild í peningaþvætti.6  

     Þannig var unnt að refsa fyrir viðtöku og aðstoð við að umbreyta slíkum ávinningi í því skyni að 

fela ólöglegan uppruna hans, til dæmis með misnotkun fjármálastofnana og tilheyrandi 

millifærslum á bankareikninga. Þó var refsinæmi bundið við ávinning af brotum gegn almennum 

hegningarlögum. Til dæmis féll ávinningur af markaðsmisnotkun og innherjasvikum ekki undir 

ákvæðið, sbr. lög nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti.7 Þótt peningaþvættisbrot væri eðlislíkt 

eftirfarandi hlutdeild, sbr. brot gegn 4. mgr. 22. alm. hgl. var peningaþvætti með umræddri 

lagabreytingu gert að sjálfstæðu refsiverðu broti og tók til ávinnings af allri refsiverðri 

háttsemi samkvæmt alm. hgl. Byggðist verknaðarlýsing ákvæðisins þó á því að um væri að ræða 

viðtöku, öflun, aðstoð við að breyta ávinningi eða stuðla á annan sambærilegan hátt að því að tryggja 

ávinning af broti sem annar hefði framið. Með breytingunum bættist einnig við ákvæði í þrenn 

sérrefsilög, þ.e. áfengislög, lyfjalög og tollalög. Lögin lýstu þvætti af ávinningi brota á þeim lögum 

refsivert með vísan til verknaðarlýsingar í hinni nýju 264. gr. alm. hgl.  

     Í 3. mgr. 6. gr. Þvættissamningsins var tekið fram að aðildarríki gætu gert refsiverð þvættisbrot 

sem framin væru af gáleysi, en þó væri ekki um að ræða fortakslausa samningsskyldu. Með 

lagabreytingunni árið 1997 var hins vegar ákveðið að fara þá leið að gera peningaþvætti af gáleysi 

refsivert, sbr. 7. gr. frumvarpsins.8 Ákvæðið var þá orðrétt svohljóðandi:  

 
Hver sem tekur við eða aflar sér eða öðrum ávinnings af broti samkvæmt lögum þessum skal sæta 

sektum eða fangelsi allt að 2 árum. Sömu refsingu skal sá sæta sem geymir eða flytur slíkan 

ávinning, aðstoðar við afhendingu hans eða stuðlar á annan sambærilegan hátt að því að tryggja 

öðrum ávinning af broti. Nú er brot ítrekað eða stórfellt og getur refsing þá orðið fangelsi allt að 4 

árum.  

 

Refsing getur orðið fangelsi allt að 10 árum ef um ræðir ávinning af broti skv. 173. gr. a. 

  

Ef ávinningur er smávægilegur og engin sérstök atvik auka saknæmi brotsins skal mál eigi höfðað 

nema almenningshagsmunir krefjist. 

 

                                                 
6 sama heimild, athugasemdir við 4. gr., mgr. 3. 
7 Lög um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 
8 Alþt. 1996-1997, A-deild, þskj. 204 – 183. mál, almennar athugasemdir við frumvarpið. II. Efni 

Fíkniefnasamningsins og Þvættissamningsins. 
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Sé brot framið af gáleysi varðar það sektum eða fangelsi allt að 6 mánuðum. Varði brotið sem 

ávinningur stafar frá ekki þyngri refsingu en fangelsi allt að 1 ári má láta refsingu falla niður.  

 

     Með lögum nr. 32/2001 var önnur breyting gerð á ákvæðinu þar sem hámark refsingar vegna 

brota gegn 173. gr. a. alm. hgl. var þyngd í 12 ár og 2. mgr. 264. gr. laganna breytt til samræmis við 

það. 

 

3. NÚGILDANDI PENINGAÞVÆTTISÁKVÆÐI ALMENNRA HEGNINGARLAGA 

Árið 2009 urðu enn frekari breytingar á ákvæðinu með lögum nr. 149/2009. Breytingin tók gildi 

30. desember 2009. Ákvæðið var rýmkað til muna með 7. gr. laga nr. 149/2009 og við setningu 

ákvæðisins var að meginstefnu tekið mið af 6. gr. Palermó-samningsins.9 Þá var með breytingunum 

einnig komið til móts við þær athugasemdir er vörðuðu gildandi peningaþvættislöggjöf sem fram 

koma í skýrslu FATF um aðgerðir gegn peningaþvætti á Íslandi frá 13. október 2006.10 Þær 

breytingar sem lagðar voru til snéru að því að almenn verknaðarlýsing peningaþvættis var gerð 

skýrari og gildissvið ákvæðisins rýmkað. Þörf þótti á breytingum, sér í lagi vegna eðlis og alvarleika 

peningaþvættis. Breytingarnar fólust einnig í því að peningaþvættisbrot voru látin ná til allra 

refsiverðra brota en ekki einungis hegningarlagabrota.  

     Gildissvið 1. mgr. 264. alm. hgl. var rýmkað þannig að það tók ekki einungis til frumbrota á alm. 

hgl., heldur einnig til refsiverðra frumbrota á öðrum lögum, sem fullnægðu að öðru leyti hlutrænum 

og huglægum efnisskilyrðum ákvæðisins.11 Óþarfi er að orða sérstakar heimildir í sérrefsilögum til 

að refsa fyrir peningaþvætti, annaðhvort sjálfstætt eða með tilvísun til 264. gr. almennra 

hegningarlaga. Í skýrslu FATF-nefndarinnar frá 13. október 2006 voru gerðar athugasemdir við 

refsihámark gildandi ákvæðis og var refsihámark hækkað úr fjórum í sex ár. Var það gert til 

samræmis við hámark refsirammans sem almennt gildir hér á landi um auðgunarbrot, þ.e. allt að 

sex ára fangelsi.12 

     Ákvæðið er að finna í XXVII. kafla alm. hgl., sem ber heitið Ýmis brot er varða fjárréttindi. 

Peningaþvættisákvæði 264. gr. er nú orðrétt svohljóðandi: 

 

Hver sem tekur við, nýtir eða aflar sér eða öðrum ávinnings af broti á lögum þessum eða af 

refsiverðu broti á öðrum lögum, eða meðal annars umbreytir slíkum ávinningi, flytur hann, sendir, 

geymir, aðstoðar við afhendingu hans, leynir honum eða upplýsingum um uppruna hans, eðli, 

staðsetningu eða ráðstöfun ávinnings skal sæta fangelsi allt að 6 árum. 

                                                 
9 United Nations Convention against Transnational Organized Crime (samþykktur 15. nóvember 2000, tók gildi 

29. september 2003) United Nations, Treaty Series, vol. 2225 
10 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 16- 16. mál, almennar athugasemdir við frumvarpið. I. Almenn atriði. 
11 Var að þessu leyti tekið tillit til athugasemda FATF-nefndarinnar í skýrslunni frá 13. október 2006, sjá 67. 

mgr. 
12 sama heimild. 
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 Sá sem framið hefur frumbrot og fremur jafnframt brot skv. 1. mgr. skal sæta sömu refsingu og þar 

greinir. Ákvæði 77. gr. gildir þá eftir því sem við á. 

 

Refsing getur orðið fangelsi allt að 12 árum ef um ræðir ávinning af broti skv. 173. gr. a. 

 

Sé brot skv. 1. mgr. framið af gáleysi varðar það sektum eða fangelsi allt að 6 mánuðum. 

 

     Ekki hafa verið gerðar frekari breytingar á peningaþvættisákvæðinu og hefur það því staðið 

óbreytt frá árinu 2009. 

 

3.1. Verknaðarlýsing peningaþvættis, sbr. 1. mgr. 264. gr. alm. hgl.  

Skilgreiningin á peningaþvætti í lögum nr. 140/2018 tekur mið af skilgreiningu hugtaksins í 264. 

gr. alm. hgl. Öll refsiverð brot sem hafa í för með sér fjárhagslegan ávinning geta samkvæmt 

íslenskum lögum verið frumbrot peningaþvættis, hvort sem um er að ræða brot gegn almennum 

hegningarlögum eða sérrefsilögum, til dæmis skattalagabrot, mansal, fíkniefnabrot og þjófnaður. 

Það telst einnig vera peningaþvætti þegar aðkoma einstaklings eða lögaðila að meðferð ávinnings 

er með þeim hætti sem lagt er til grundvallar í skilgreiningu hugtaksins.13 

Peningaþvætti getur tekið á sig ýmsar myndir. Ákvæðið hefur þróast mikið og er 

hugtaksskilgreiningin mjög rúm í dag. Ákvæðið nær þannig nú til afraksturs allra refsiverðra brota 

hvort heldur er hegningarlagabrota eða refsiverðra frumbrota á öðrum lögum. Ekki er þörf á að orða 

sérstakar heimildir í sérrefsilögum til að unnt sé að refsa fyrir peningaþvætti. Með þessum 

breytingum tekur ákvæðið líka til þess ef frumbrot peningaþvættis er til dæmis markaðsmisnotkun 

eða innherjasvik, sbr. lög nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti.  

Í fyrstu málsgrein ákvæðisins er að finna verknaðarlýsingu peningaþvættis og er í ákvæðinu lýst 

samtals 13 verknaðaraðferðum. Í dæmaskyni má nefna að undir ákvæðið fellur sú háttsemi að leyna, 

senda, millifæra, til dæmis af bankareikningum, umbreyta, veðsetja eða fjárfesta með ávinningnum. 

Upptalningin er ekki tæmandi.14 Sumar verknaðaraðferðir samkvæmt ákvæðinu er unnt að 

framkvæma með athöfn en aðrar með athafnaleysi. 

Ein verknaðaraðferð peningaþvættis nægir til að fullfremja brot og sakfella menn fyrir brot á 

264. gr. alm. hgl. Þá er ekki óalgengt að fleiri en ein verknaðaraðferð ákvæðisins eigi við hverju 

sinni. Dæmi um það er t.d. að finna í nýlegum dómi Landsréttar frá 24. maí 2019 í máli nr. 353/2018.  

 

                                                 
13 Ríkislögreglustjóri, „Áhættumat vegna peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka“ (Ríkislögreglustjóri 

apríl 2019) 16 <https://www.logreglan.is/wp- content/uploads/2019/04/%C3%81h%C3%A6ttumat- 

peninga%C3%BEv%C3%A6tti_fj%C3%A1rm%C3%B6gnun-hry%C3%B0juverka_2019.pdf> skoðað 31. 

janúar 2020.  
14 Alþt. 1996-1997, A-deild, þskj. 204 – 183. mál, athugasemdir við 4. gr., mgr. 8. 
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Þrír aðilar voru sakfelldir fyrir peningaþvætti af ásetningi, sbr. 1. mgr. 264. gr. alm. hgl. í tveimur 

ákæruliðum. Brotin frömdu þau með því að hafa á nánar tilgreinda vegu tekið við, geymt, nýtt að 

hluta, flutt að hluta, sent að hluta og millifært að hluta, fjármuni á bankareikning þriðja aðila, þrátt 

fyrir að þeim hafi ekki getað dulist að um væri að ræða ólöglega fengið fé sem að ótilgreindur 

aðili hafði komist yfir með refsiverðum hætti.   

 

Fyrri málsliður ákvæðisins kveður á um að hver sem tekur við, nýtir eða aflar sér eða öðrum 

ávinnings af broti á hegningarlögum eða af refsiverðu broti á öðrum lögum gerist sekur um 

peningaþvætti. Samkvæmt ákvæðinu skiptir þannig ekki máli hvort ávinningsins sé aflað  

brotamanni sjálfum til hagsbóta eða til hagsbóta öðrum.  

Samkvæmt fyrri málslið ákvæðisins er hagnaðarhvatinn nokkuð augljós. Það sama á ekki við 

um seinni málslið ákvæðisins. Seinni málsliðurinn kveður á um að sá sem umbreytir ávinningi af 

refsiverðu broti á hegningarlögum eða sérlögum, flytur hann, sendir, geymir, aðstoðar við 

afhendingu hans, leynir honum eða upplýsingum um uppruna hans, eðli, staðsetningu eða ráðstöfun 

ávinningsins, skuli sæta fangelsi allt að 6 árum. Verknaðarlýsing seinni málsliðarins lítur fremur að 

þeirri háttsemi að aðstoða við að koma ávinningi undan. 

 

4. FRUMBROT PENINGAÞVÆTTIS 

4.1.  Almennt 

Í Palermó-samningnum er skilgreining á hugtakinu „frumbrot“. Frumbrot merkir hvert það brot sem 

leitt hefur til þess að myndast hefur ávinningur er getur orðið frumlag brots sem er skilgreint í 6. 

gr., sbr. h-lið 2. gr. Palermó-samningsins.15 Átt er við þau brot sem leiða af sér ólögmætan ávinning 

sem síðan verður andlag peningaþvættis, þ.e. brot sem geta leitt af sér ólöglegan ávinning eða annan 

ágóða sem reynt er að þvætta. 

Verknaðarandlag peningaþvættis samkvæmt 264. gr. alm. hgl. er því ávinningurinn sem stafar 

af frumbrotum. Öll brot á alm. hgl. eða öðrum lögum geta verið frumbrot peningaþvættis. Dæmi 

um algeng frumbrot peningaþvættis eru til dæmis skattalagabrot og fíkniefnabrot.16 Brot gegn 264. 

gr. alm. hgl. er því eftirfarandi ávinningshlutdeild í frumbroti og er sérhæft hlutdeildarákvæði.17 

Þegar einstaka verknaðarþættir ákvæðisins eru túlkaðir verður sem fyrr að horfa til þess að 

peningaþvætti er í megindráttum hver sú háttsemi sem lýtur að því að fela uppruna og eiganda fjár 

sem er ávinningur af brotastarfsemi.18 Áður fyrr var algengt að ákært væri fyrir hylmingu en til vara 

peningaþvætti en það er ástæðulaust núna. 254. gr. alm. hgl. tekur aðeins til hylmingar í tengslum 

                                                 
15 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 787- 493. mál, athugasemdir við 2. gr., mgr. 1. 
16 „Peningaþvætti“ (Héraðssaksóknari, 2. nóvember 2020) <https://www.hersak.is/skrifstofa-fjarmalagreininga-

logreglu/hvad-er-peningathvaetti/> skoðað 11. febrúar 2020. 
17 Jónatan Þórmundarson, Afbrot og refsiábyrgð I (Háskólaútgáfan 199) 135 
18 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 16- 16. mál, athugasemdir við 7. gr., mgr. 7. 

mailto:halldorath@ru.is


TÍMARIT LÖGRÉTTU 

Tímarit Lögréttu. Fræðigreinar 2020.  

Tengiliður: Halldóra Þorsteinsdóttir, halldorath@ru.is.  

Útgefandi: Tímarit Lögréttu.  

Vefbirting: 12. ágúst 2020 
9 

 

við auðgunarbrot, þ.e. tekur aðeins til eftirfarandi hlutdeildar af ásetningi í auðgunarbroti. Auk þess 

var áður fyrr áherslan á frumbrotinu sjálfu. Hins vegar hefur áherslan á síðustu árum færst yfir á 

ávinninginn og í kjölfarið á peningaþvætti sem viðbótarþátt frumbrotsins. 

 

4.2.   Ávinningur í merkingu 1. mgr. 264. gr. alm. hgl.  

Peningaþvætti felst í því að þvættaður sé ávinningur sem stafar af frumbroti og er þar með illa 

fenginn. Ávinningur í merkingu 1. mgr. 264. gr. alm. hgl. getur stafað frá hvaða frumbroti sem er, 

hvort sem um er að ræða brot gegn alm. hgl. eða öðrum lögum, líkt og áður hefur komið fram. 

Hugtakið ávinningur af peningaþvættisbroti er túlkað með rúmum hætti. Ávinningur í merkingu 1. 

mgr. 264. gr. alm. hgl. tekur ekki aðeins til peninga og kann heiti brotsins því að vera villandi. 

Ávinningur í merkingu ákvæðisins tekur til allra tegunda eigna, hvort sem er fasteigna eða 

lausafjármuna, þ.á m. fjárverðmæta, áþreifanlegra eða óáþreifanlegra, auk skjala eða gagna sem 

teljast skilríki fyrir eignum eða fjárverðmætum. Hugtakið er túlkað með hliðsjón af d- og e-liðum 

2. gr., sbr. og 6. gr. Palermó-samningsins, sbr. einnig skýrsla FATF-nefndarinnar frá 13. október 

2006, sbr. mgr. 64.19 

     Peningaþvættisákvæðið nær til refsverðrar háttsemi af öllum brotum en hylmingarákvæðið nær 

einungis til auðgunarbrota. Þar sem peningaþvættisákvæðið er í dag mjög rúmt er í raun ávallt 

öruggara að fella háttsemi undir 264. gr. alm. hgl. fremur en 254. gr. alm. hgl. Auk þess sem hærri 

refsing liggur við broti gegn 264. gr. alm. hgl.20  

 

4.3.  Frumbrotið framið utan íslenskrar lögsögu  

Í 3. tl. 3. mgr. 4. gr. alm. hgl. kemur fram að refsað skal eftir íslenskum hegningarlögum fyrir brot 

gegn 264. gr. alm. hgl. enda þótt frumbrotið sem ávinningur stafar frá hafi verið framið erlendis og 

án tillits til hver var valdur að því.21 Þetta leiðir til þess að frumbrotið getur verið framið annars 

staðar en hér á landi en sá sem framdi frumbrotið getur verið sóttur til saka á Íslandi sé hann að 

þvætta ágóða af eigin frumbroti hér á land. Ekki skiptir heldur máli hver framdi frumbrotið, til 

dæmis hvort það var íslenskur ríkisborgari eða annar. Ákvæðið kom inn í hegningarlögin í ljósi 

                                                 
19 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 16- 16. mál, athugasemdir við 7. gr., mgr. 7. 
20 1. mgr. 254. gr. alm. hgl er svohljóðandi: „Ef maður heldur, án þess að verknaður hans varði við ákvæði 

244., 245. eða 247.–252. gr., ólöglega fyrir eigandanum hlut eða öðru verðmæti, sem aflað hefur verið á 

þann hátt, er í þeim greinum segir, tekur þátt í ávinningnum af slíku broti, aðstoðar annan mann til þess 

að halda slíkum ávinningi eða stuðlar að því á annan hátt, að halda við ólöglegum afleiðingum brotsins, 

þá skal honum refsað með allt að 4 ára fangelsi.  
21 Alþt. 1996-1997, A-deild, þskj. 204 – 183. mál, athugasemdir við 1. gr. 
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fortakslausrar skuldbindingar í a-lið 2. mgr. 6. gr. Þvættissamningsins, sbr. 1. gr. frumvarpsins er 

varð að lögum nr. 10/1997.  

Hins vegar er ekki unnt að sakfella fyrir peningaþvætti ef ávinningurinn á uppruna sinn í 

verknaði sem er ekki refsiverður í landinu þar brotið átti sér stað, sbr. c-lið 1. mgr. 6. gr. Palermó-

samningsins. Brot framin utan lögsögu aðildarríkis eru aðeins talin frumbrot ef sú háttsemi sem um 

ræðir er refsiverð samkvæmt landslögum þess ríkis þar sem hún er höfð uppi og myndi teljast 

refsiverð samkvæmt landslögum þess aðildarríkis sem beitir eða hrindir ákvæðum 6. gr. Palermó-

samningsins í framkvæmd, sbr. c. liður 2. mgr. 6. gr. Palermó-samningsins.  

 

5. HVAÐ ER SJÁLFSÞVÆTTI? 

5.1. Almennt 

Með lagabreytingum árið 2009 var í 7. gr. laga nr. 149/2009 sjálfsþvætti gert refsivert, sbr. 2. mgr. 

264. gr. alm. hgl. en þar segir: „Sá sem framið hefur frumbrot og fremur jafnframt brot skv. 1. mgr. 

skal sæta sömu refsingu og þar greinir. Ákvæði 77. gr. gildir þá eftir því sem við á.” Peningaþvætti 

varðar þannig allt að 6 ára fangelsi sé um ásetning að ræða og allt að 6 mánaða fangelsi sé um 

gáleysi að ræða sbr. 4. mgr. 264. gr. alm. hgl.22  

     Breytingin kom til m.a. vegna aðgerða á alþjóðavettvangi til að takast á við vaxandi vandamál 

sem stöfuðu af skipulagðri brotastarfsemi. Tilgangur breytinganna snéri fyrst og fremst að því að 

laga hegningarlögin að alþjóðlegum skuldbindingum um alþjóðlega brotastarfsemi annars vegar og 

hins vegar tilmælum frá alþjóðlegum nefndum. Breytingarnar komu einnig til vegna athugasemda 

sem fram komu í 71. mgr. í skýrslu FATF-nefndarinnar frá 13. október 2006.23 Fyrir umrædda 

breytingu var peningaþvætti refsivert ef maður naut ávinnings af broti sem annar hafði framið. Eftir 

að umrædd breyting tók gildi getur aðili framið bæði frumbrot og einnig sjálfsþvætti, sbr. 1. sbr. 2. 

mgr. 264. gr. alm. hgl. Þegar aðili fremur frumbrot og síðar tilkomið sjálfsþvætti á ávinningi sem 

af því stafar er um að ræða tvö sjálfstæð brot.  

Að gera sjálfsþvætti að sjálfstæðu refsiverðu broti felur það í sér að unnt er að refsa fyrir 

frumbrotið sjálft, þ.e. verknaðinn sem leiðir til ávinnings af brotum auk þvættisins þar sem hinu illa 

fengna fé er komið í umferð. Þá er einnig unnt að sakfella menn fyrir einungis peningaþvætti án 

þess að það liggi nákvæmlega fyrir hvert frumbrotið er. Þetta á við hvort sem aðili hefur framið 

                                                 
22 Lög um breytingu á almennum hegningarlögum nr. 19/1940 nr. 149/2009 
23 Financial Action Task Force, „Third Mutual Evaluation Report Anti-Money Laundering and Combating the 

Financing of Terrorism: Iceland.“ (október 2006) mg. 71. <http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20Iceland%20full.pdf> skoðað 26. febrúar 2019. 
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frumbrot og þvættað ávinning af eigin frumbroti, þ.e. sjálfsþvætti, eða þvættað ávinning af 

frumbroti sem annar aðili framdi. 

Með því að unnt sé að sakfella aðila fyrir sjálfþvætti, sbr. 2. mgr. 264. gr. alm. hgl., eykur það 

líkur á því að unnt sé að ná í illa fengið fé, þ.e. ávinninginn, jafnvel þó að frumbrot 

peningaþvættisins sé ekki framið hér á landi. Það að gera sjálfsþvætti refsivert kemur einnig í veg 

fyrir að brotamenn geti hagnýtt sér mismun milli löggjafar ríkja í þeirra eigin þágu með því að færa 

til dæmis fjármuni til milli landa og þá eftir atvikum nýtt sér glufur í löggjöf einstakra ríkja.24  

Í 2. mgr. 264. gr. alm. hgl. kemur fram að ákvæði 77. gr. alm. hgl. gildi þá eftir því sem við á. 

Þegar aðili fremur frumbrot og jafnframt sjálfsþvætti sbr. 1. sbr. 2. mgr. 264. gr. alm. hgl. er sakfellt 

fyrir hvort brotið um sig, þ.e. frumbrotið og peningaþvættið. Er því litið á hvert þeirra sem sjálfstætt 

brot þegar 77. gr. alm. hgl. á við, þ.e. tvö eða fleiri brot. Refsihámark peningaþvættis þegar um er 

að ræða sjálfsþvætti er 6 ár. Fer það síðan eftir því hve há refsimörk eru tiltekin í því frumbroti sem 

um ræðir hverju sinni hve há refsingin að endingu verður, þ.e. í þeim tilvikum þegar ákært fyrir 

frumbrotið samhliða sjálfsþvætti. 

Í dómi Landsréttar frá 8. maí 2020 í máli nr. 20/2019 er fjallað um skilyrði sjálfsþvættis. Í málinu 

byggði ákærði vörn sína meðal annars á því að skilyrði sjálfsþvættis samkvæmt 1. mgr., sbr. 2. mgr. 

264. gr. alm. hgl. væri ekki uppfyllt í málinu vegna þess að ákærði hafi ekki ráðstafað ávinningnum 

í kjölfar frumbrotsins eða reynt að leyna honum eða greina hann frá því. Í dómi Landsréttar kemur 

fram að peningaþvættisbrot sé sjálfstætt brot sem felur meðal annars í sér að sá sem geymir fjármuni 

eða flytur þá og veit að þeir eru ávinningur af öðrum brotum er sekur um þvættisbrot. Í málinu 

taldist sannað að ákærði geymdi ávinninginn og flutti hann á milli bankareikninga og var því 

skilyrði 1. mgr., sbr. 2. mgr. 264. gr. uppfyllt. Staðfesti Hæstiréttur þá niðurstöðu í nýlegum dómi 

Hæstaréttar frá 25. mars 2021 í máli nr. 29/2020. Í þessu samhengi er vert að nefna það að í 

íslenskum rétti er ekki gerð krafa um leynd líkt og víða erlendis. Leynd er aðeins ein af 

verknaðaraðferðum peningaþvættis eins og því er lýst í ákvæðinu, sbr. 1. mgr. 264. gr. alm. hgl.  

 

5.2.  Mörk peningaþvættisákvæðisins gagnvart frumbrotum peningaþvættis 

Líkt og áður hefur komið fram getur aðili verið sakfelldur fyrir frumbrot auk peningaþvættis. Hins 

vegar geta dómstólar einnig komist að ólíkri niðurstöðu um hvort brotið fyrir sig. Unnt er að gerast 

sekur um peningaþvætti jafnvel þó viðkomandi aðili eigi engan þátt í frumbrotinu. Þá er ekki um 

sjálfsþvætti að ræða. Þá er einnig mögulegt að sakfella fyrir frumbrot þó ákærði sé sýknaður af 

                                                 
24 Tatu Hyttinen og Saila Heinikoski, „Justification of Supranational Criminal Law – Analysis of Collective 

Securitization in the EU-Level Harmonization of Money Laundering Provisions“ (2019) 26 (6) Maastricht 

Journal of European and Comparative Law 815. 
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ákæruliðum sem snúa að peningaþvættinu sjálfu. Einnig er sá möguleiki fyrir hendi að verða 

sakfelldur fyrir peningaþvætti og sýknaður af ákæru um frumbrotið. Þetta getur átt við í þeim 

tilvikum þar sem dómstólar komast að þeirri niðurstöðu að þeim þyki ljóst að ávinningurinn sem 

var þvættaður hafi verið illa fenginn þó að ákæruvaldinu hafi ekki tekist að sanna nákvæmlega hvers 

eðlis frumbrotið var.25 

Alla jafna tæmir frumbrotið ekki sök gagnvart peningaþvættisbrotinu. Því væri unnt að ákæra 

og sakfella menn fyrir til að mynda fíkniefnalagabrot ásamt peningaþvætti eða eftir atvikum 

einungis peningaþvætti ef ekki liggur fyrir nákvæmlega hvert frumbrotið er eða hver framdi 

frumbrotið. Þannig þarf í raun ekki að sanna hvert frumbrot peningaþvættis hafi verið, né hver 

framdi frumbrotið Ef það er hafið yfir skynsamlegan vafa að ávinningurinn sé illa fenginn nægir 

það til sakfellingar fyrir peningaþvætti samanber nýlegan dóm Landsréttar í máli nr. 19/2019 sem 

reifaður verður hér að neðan.  

Fremji tveir aðilar til dæmis rán sbr. 252. gr. alm. hgl., þ.e. frumbrot og síðar deila þessir aðilar 

þýfinu sín á milli, gerast viðkomandi aðilar einnig brotlegir fyrir peningaþvætti enda er 

peningaþvætti sjálfstætt refsivert brot. Í þessu tilviki tæmir rán ekki sök gagnvart peningaþvætti, 

þ.e. frumbrotið tæmir ekki sök gagnvart peningaþvættinu.  

Peningaþvættisákvæðinu hefur vaxið ásmegin í ákæru- og dómaframkvæmd á síðustu árum, sem 

vekur upp spurningar um hver mörk ákvæðisins séu gagnvart öðrum fjármunabrotum.26 

Dómaframkvæmd á þessu sviði er í sífelldri mótun og gríðarlegur fjöldi mála hefur komið fyrir 

dómstólana á síðustu árum sem mótað hafa framkvæmdina á þessu sviði enn frekar. Neðangreindir 

héraðsdómar vekja óneitanlega spurningar um það hvort verið sé að hverfa frá fyrri framkvæmd. 

Einnig rísa álitamál um það hvar mörk ákvæðisins liggi gagnvart öðrum fjármunabrotum.  

Dómur Héraðsdóms Reykjaness frá 22. apríl 2020 í máli nr. S-642/2020 er áhugaverður dómur 

þar sem fjallað er um sakartæmingu. Í málinu var aðili ákærður fyrir meiriháttar brot gegn 

skattalögum og fyrir peningaþvætti sem daglegur stjórnandi og stjórnarmaður samlagsfélagsins sem 

var orðið gjaldþrota, sbr. 1. mgr., sbr. 2. mgr. 264. gr. alm. hgl. Ákærði játaði að hafa gerst sekur 

um skattalagabrot. Hins vegar stóð eftir sú spurning hvort ákærði hefði einnig gerst sekur um 

                                                 
25 „Peningaþvætti“ (Héraðssaksóknari, 2. nóvember 2020) <https://www.hersak.is/skrifstofa- fjarmalagreininga-

logreglu/hvad-er-peningathvaetti/> skoðað 11. febrúar 2020. 
26 Í bók Jónatans Jórmundssonar sem heitir Afbrot og refsiábyrgð I er fjallað um fjármunabrot en þar kemur 

orðrétt fram: „Verndarhagsmunir hefðbundinna refsiákvæða um fjármunabrot snúast um hvers konar fjárhagsleg 

verðmæti, ýmist þannig að verknaður beinist að áþreifanlegum verðmætum, sem eru fyrir hendi 

(verknaðarandlag), eða að því að afla ávinnings eða spara útgjöld með ólögmætum hætti án þess að um eiginlega 

fjármunayfirfærslu sé að ræða. Fjármunabrot má flokka í undirflokka: auðgunarbrot, hagnaðarbrot og svo önnur 

fjármunabrot, sem falla undir hvorugan flokkinn.“Jónatan Þórmundsson (n. 84) 62. 
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peningaþvætti með vísan til 1. mgr., sbr. 2. mgr., 264. gr. alm. hgl. með því að hafa nýtt ávinning 

af skattalagabrotunum í þágu samlagsfélagsins. 

Af hálfu ákærða var á því byggt að frumbrotið, þ.e. skattalagabrotið, tæmdi sök gagnvart 

peningaþvættinu. Ákærði byggði á því að peningaþvætti væri í megindráttum hver sú háttsemi sem 

lýtur að því að fela uppruna fjár sem sé ávinningur af brotastarfsemi. Ákveðin dulúð og leynd væri 

þar hugtaksskilyrði. Ákærði taldi að engri slíkri dulúð væri til að dreifa af hálfu ákærða í málinu. 

Fjármunirnir hafi verið notaðir í rekstur samlagsfélagsins sem væri gjaldþrota. Óneitanlega geti 

skattalagabrot verið frumbrot peningaþvættis, en meta verði tengsl refsiákvæða hverju sinni. 

Ákærði hélt því fram að skattalagabrotið tæmdi sök gagnvart peningaþvætti.  

Ákæruvaldið byggði á því að peningaþvætti samkvæmt 1. mgr. 264. gr. alm. hgl. væri rúmt 

hugtak í kjölfar breytinganna sem gerðar hafa verið á orðalagi ákvæðisins með lögum nr. 149/2009. 

Af 2. mgr. 264. gr. alm. hgl. leiði að sá sem fremur frumbrot, en nýti síðan ávinninginn gerist þannig 

jafnframt sekur um peningaþvætti. Ákæruvaldið taldi ágreiningslaust í málinu að ákærði hefði nýtt 

umrædda fjármuni í þágu samlagsfélagsins. Ákæruvaldið taldi að virða ætti brot ákærða gegn 1. 

mgr., sbr. 2. mgr., 264. gr. alm. hgl. sem sjálfstætt brot. Ákæruvaldið taldi að sakartæming kæmi 

þannig ekki til greina. 

Í niðurstöðu héraðsdóms kemur fram að ákærði nýtti umrædda fjármuni, sem voru ávinningur af 

broti gegn 1. mgr. 262. gr. alm. hgl., í þágu samlagsfélagsins. Af þeirri ástæðu taldi héraðsdómur 

ljóst að hlutrænt séð félli háttsemi ákærða undir 1. mgr., sbr. 2. mgr. 264. gr. alm. hgl.  

Eftir stóð sú spurning hvort ákærði skyldi jafnframt sakfelldur fyrir brot gegn því ákvæði eða að 

1. mgr. 262. gr. alm. hgl. tæmi sök eins og hér háttar gagnvart 1. mgr., sbr. 2. mgr. 264. gr. alm. 

hgl. Í þeim efnum taldi héraðsdómur að ekki yrði framhjá því litið að orðalag 1. mgr. 264. gr. er 

rúmt og gerir meðal annars refsivert að nýta, flytja eða geyma ávinning af refsiverðu broti. Í 

dóminum segir orðrétt:  

Þegar orðalagið er virt heildstætt kemur í ljós að í reynd er ekki unnt að fremja brot gegn 1. mgr. 

262. gr., sem felst í vanskilum félags á virðisaukaskatti eða staðgreiðslu opinberra gjalda, án þess 

að háttsemin falli undir einhvern af þremur fyrrgreindum efnisþáttum 1. mgr. 264. gr. almennra 

hegningarlaga. 

 

Héraðsdómur telur í fyrsta lagi að það felist í eðli sakartæmingar að tvö brot, sem almennt teljast 

sjálfstæð brot hvort um sig, skarist þannig að annað ákvæðið sé látið tæma sök gagnvart hinu. Telur 

héraðsdómur þegar af þessari ástæðu að það útiloki eitt og sér ekki sakartæmingu þótt peningaþvætti 

hafi með lögum verið gert að sjálfstæðu refsiverðu broti. Þá segir í niðurstöðu héraðsdóms varðandi 

túlkun ákæruvaldsins á 2. mgr. 264. gr. alm. hgl., þar sem vísað sé til 77. gr. alm. hgl. um 

brotasamsteypu, að þá megi fallast á það með ákæruvaldinu að sú tilvísun leiði í vissum tilvikum 
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til þess að það verður að sakfella samhliða fyrir bæði frumbrot og peningaþvætti án þess að til 

sakartæmingar komi. Héraðsdómur telur að athugasemdir með frumvarpi því er varð að lögum nr. 

149/2009, sem breyttu ákvæði 264. gr. alm. hgl. renni einnig stoðum undir þá niðurstöðu.  

Fram kemur í niðurstöðu héraðsdóms að í 2. mgr. 264. gr. alm. hgl. komi fram berum orðum að 

77. gr. alm. hgl. eigi við „eftir því sem við á“. Telur héraðsdómur að ganga verði út frá því að 

lögskýring á tilvitnuðu orðalagi lagaákvæðisins hafi einhverja raunhæfa þýðingu. Jafnframt telur 

héraðsdómur það ljóst að þessi orð geti einungis haft þýðingu ákærða til hagsbóta, þ.e. á þann veg 

að í einhverjum tilvikum komi til sakartæmingar í stað þess að refsað verði samhliða eftir tveimur 

refsiákvæðum á grundvelli brotasamsteypu. Þannig telur héraðsdómur að ekki sé unnt að líta svo á 

að orðalagið tengist tilvikum þar sem frumbrot er óþekkt eða fyrnt, enda koma álitaefni um 

sambeitingu refsiákvæða ekki til skoðunar við þær aðstæður. Þá er héraðsdómur þess sinnis að hin 

tilvitnuðu orð lagaákvæðisins geti þannig ekki haft nokkra raunhæfa þýðingu í slíkum tilvikum.  

Höfundur veltir því upp hvort umrædd túlkun héraðsdóms sé ekki mögulega röng og hvort að 

með umræddri vísun í 2. mgr. 264. gr. alm. hgl. sé ekki einmitt átt við að í sumum tilvikum verði 

aðeins dæmt fyrir þvætti en annars eigi 77. gr. alm. hgl. við. 

Að mati dómsins er ekki unnt að útiloka sakartæmingu fyrirfram í öllum tilvikum, enda myndi 

slíkur lagaskilningur gera orð ákvæðisins um beitingu 77. gr. laganna „eftir því sem við á“ að engu 

og telur héraðsdómur það ganga gegn meginreglu íslensks réttar um að vafa um túlkun refsiákvæða 

skuli skýra ákærða í hag. Þá kemur fram að við mat á því hvenær beita eigi 77. gr. laganna og 

sakfella samhliða fyrir frumbrot og peningaþvætti verður að mati dómsins að líta til þeirra 

sjónarmiða sem birtast í athugasemdum með frumvarpi því er varð að lögum nr. 149/2009. Þar er 

þess getið að peningaþvætti sé „í megindráttum hver sú starfsemi sem lúti að því að fela uppruna 

og eiganda fjár sem sé ávinningur af brotastarfsemi“.  

Beri brot hins ákærða, eins og því er lýst í ákæru, skýrlega með sér að hann hafi í kjölfar 

frumbrots síns gripið til aðgerða beinlínis til að fela uppruna og eiganda ávinnings þá standa að mati 

dómsins rök til þess að 77. gr. verði beitt við úrlausn mála. Héraðsdómur kemst hins vegar að þeirri 

niðurstöðu að svo hátti ekki í þessu máli og var hin ákærði ekki sakfelldur fyrir peningaþvætti.  

Í athugasemdum með frumvarpi því er varð að lögum nr. 149/2009, kemur orðrétt fram: „Þar 

sem framning frumbrots og síðar tilkomið sjálfsþvætti á ávinningi sem af því stafar verða þannig 

tvö sjálfstæð brot er í frumvarpsgreininni áréttað að 77. gr. almennra hegningarlaga um 

brotasamsteypu gildi eftir því sem við á.“27 Í þessu samhengi má taka dæmi um aðila sem gerist 

sekur um þjófnað á mótorhjóli, en nýtir sér síðan mótorhjólið í kjölfar frumbrotsins, þá gerist maður 

                                                 
27 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 16- 16. mál. 
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jafnframt sekur um peningaþvætti með þeirri nýtingu ávinningsins. Telur höfundur þessa túlkun 

vera í samræmi við fyrri dómaframkvæmd. Þessu hafnar hins vegar Héraðsdómur Reykjaness frá 

22. apríl 2020 í máli nr. S-642/2020. Héraðsdómur Reykjaness, frá 29. apríl 2020 í máli nr. S-

651/2020, kemst að sömu niðurstöðu og Héraðsdómur Reykjaness frá 22. apríl 2020 í máli nr. S-

642/2020. Auk þess kemst Héraðsdómur Reykjaness frá 29. apríl 2020 í máli nr. S-595/2020 að 

sambærilegri niðurstöðu og í ofangreindum dómum. Taldi dómurinn að frumbrotið, þ.e. brot gegn 

262. gr. alm. hgl. tæmdi sök gagnvart 1. mgr., sbr. 2. mgr., 264. gr. alm. hgl.28 

Segja má að umrædd túlkun héraðsdóms á ákvæðinu sé í andstöðu við fyrri dómafordæmi um 

sama atriði. Eitt málið er undir áfrýjun í Landsrétti, þ.e. mál nr. S-595/2020.  

 

6. SJÁLFSÞVÆTTI - SÖNNUNARKRÖFUR 

6.1.  Almennt 

Í þessum kafla verður fjallað um hvaða sönnunarkröfur eru gerðar til sakfellingar fyrir  sjálfsþvætti, 

sbr. 2. mgr. 264. gr. alm. hgl. þrátt fyrir að ekki liggi fyrir hvert frumbrotið var eða ófullnægjandi 

sönnunargögn eru um það hvert frumbrotið var. Það hefur reynst vandkvæðum bundið ef ekki liggur 

fyrir nákvæmlega hvert frumbrotið er, að fá menn sakfellda fyrir peningaþvætti, enda felst 

peningaþvætti í því að þvættaður sé ávinningur sem stafar af frumbroti og er þar með illa fenginn. 

Dómaframkvæmd undanfarinna ára hefur hins vegar þróast í aðra átt. Í því samhengi má til dæmis 

nefna dóm Landsréttar frá 29. janúar 2021 í máli nr. 19/2019. Þar var aðili sakfelldur fyrir 

peningaþvætti samkvæmt 1. mgr. 264. gr. alm. hgl. Aðilinn var sakfelldur fyrir að hafa um 

nokkurt skeið, fram til 15. maí 2017 aflað sér ávinnings af refsiverðum brotum. Í dómi 

Landsréttar kemur fram að ákærði hafi ekki gefið trúverðugar skýringar á misræmi í útstreymi 

fjár af reikningum hans og  skráðum  tekjum  hans  á  sama  tímabili.  Þá  hafði ákærði verið  

sakfelldur í tveimur sakamálum á árunum 2017 og 2018 sem lutu meðal annars að 

fíkniefnalagabrotum. Taldi dómurinn að brot hans væru til þess fallin að hafa í för með sér 

verulegan fjárhagslegan ávinning. Með hliðsjón af framangreindu og eins og atvikum var að 

öðru leyti háttað taldi dómurinn hafið yfir skynsamlegan vafa að ákærði hefði á umræddum 

tíma aflað sér ávinnings að fjárhæð allt að krónum 8.121.760 með refsiverðum brotum og var 

niðurstaða héraðsdóms um sakfellingu og upptöku fjármuna og bifreiðar staðfest. Í 

niðurstöðukafla dóms Landsréttar segir m.a. „Verður í ljósi framangreinds og eins og atvikum 

er að öðru leyti háttað í þessu máli ekki fallist á með ákærða að ákæruvaldinu verði gert að 

                                                 
28 Vert er að taka fram að sami dómari dæmdi í öllum þremur ofangreindum dómum Héraðsdóms Reykjaness, 

sbr. S-642/2020, S-651/2020 og S-595/2020. 
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tilgreina frumbrot frekar en gert er í ákæru enda ekki ákært fyrir það eða þau brot, samanber 

einnig áðurnefndan dóm Hæstaréttar 200/2001.“ 

Fyrirmæli eru í 2. mgr. 70. gr. stjórnarskrár Íslands nr. 33/194429 um að manni sem borinn er 

sökum um refsiverða háttsemi sé tryggður réttur til þess að vera talinn saklaus þar til sekt hans er 

sönnuð, sbr. einnig í 2. mgr. 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994 um 

mannréttindasáttmála Evrópu.30 Í 108. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála kemur fram sú 

meginregla að sönnunarbyrði um sekt ákærða og atvik, sem telja má honum í óhag, hvíli á 

ákæruvaldinu. Hafi ákæruvaldi tekist að færa sönnur sem að öðru jöfnu duga til sakfellingar getur 

ákærði þurft að sýna fram á hið gagnstæða. Í 1. mgr. 109. gr. alm. hgl. kemur fram að dómari metur 

hverju sinni hvort nægileg 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 ákærða hafi, vitnisburður, mats- og skoðunargerðir, skjöl og önnur sýnileg 

sönnunargögn. Niðurstaða sakamáls ræðst af heildarmati á öllum sönnunargögnum. Það er því 

dómarans að meta hvort niðurstaða um sýknu eða sakfellingu sé hafin yfir skynsamlegan vafa eða 

ekki. Sé skynsamlegur vafi fyrir hendi ber að sýkna viðkomandi.  

Ákvæði 1. mgr. 264. gr. alm. hgl., sbr. 4. gr. laga nr. 10/1997, eins og það hljóðaði fyrir breytingu 

með 7. gr. laga nr. 149/2009, þ.e. þegar sjálfsþvætti var gert refsivert, kom fram að þótt áskilið væri 

að um ávinning væri að ræða af broti samkvæmt almennum hegningarlögum yrði með tilliti til eðlis 

og tilgangs ákvæðisins ekki gerð sú krafa að nákvæmlega lægi fyrir hvert frumbrotið væri. Meta 

yrði, í ljósi atvika hverju sinni, hvort sýnt væri nægilega fram á að ávinningur væri ekki af 

lögmætum toga, sbr. m.a. dóm Hæstaréttar frá 8. nóvember 2001 í máli nr. 200/2001. Í 

athugasemdum með frumvarpi, sem leiddi til breytinga á 264. gr. alm. hgl. með lögum nr. 149/2009, 

sagði að þær raski í engu þeirri skýringu á 1. mgr. 264. gr. sem fram kæmi í nefndum dómi 

Hæstaréttar. Þá kemur fram að með því að rýmka gildissvið ákvæðisins ættu sömu sjónarmið að 

vera lögð til grundvallar þegar metið væri hvort ávinningur stafaði af broti samkvæmt öðrum 

refsilögum en almennum hegningarlögum.  

Af þessu er ljóst að Hrd. 200/2001 er fordæmisgefandi um þær kröfur sem gera verður til 

sönnunar á að ólögmætur ávinningur hafi hlotist af ætluðu broti gegn öðrum lögum en almennum 

hegningarlögum, þ.e. sömu kröfur eru gerðar varðandi sönnun þegar metið er hvort ólögmætur 

ávinningur hafi hlotist af broti gegn öðrum lögum eða almennum hegningarlögum.  

                                                 
29 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944  
30 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994 
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Ljóst er að unnt er að fá má menn sakfellda fyrir peningaþvætti sbr. 1. mgr. 264. gr. alm. hgl. 

þegar frumbrotið liggur ekki nákvæmlega fyrir eða hver framdi frumbrotið, hvort sem um er að 

ræða sjálfsþvætti, sbr. 2. mgr. 1. mgr. 264. gr. alm. hgl. eða ekki.  

Til að unnt sé að sakfella menn fyrir sjálfsþvætti skv. 1. sbr. 2. mgr. 264. gr. alm. hgl. þarf 

ákæruvaldið að sanna að ákærði hafi vitað eða hafi ekki getað dulist að um sé að ræða ávinning af 

refsiverðu broti gegn almennum hegningarlögum eða af refsiverðu broti á öðrum lögum. 

Ákæruvaldið þarf ekki að sanna hvert frumbrotið var til að unnt sé að ákæra og sakfella aðila fyrir 

peningaþvætti og því þarf ekki að liggja fyrir hvaðan ávinningurinn kemur. Hins vegar ber 

ákæruvaldinu að sanna að viðkomandi hafi haft vitneskju um að ávinningurinn sem um ræðir hverju 

sinni stafi af broti gegn almennum hegningarlögum eða af refsiverðu broti á öðrum lögum, þ.e. 

ákæruvaldinu ber að sanna að ákærði viti að ávinningurinn sé illa fenginn. Var þetta staðfest í dómi 

Hæstaréttar frá 8. nóvember 2001 í máli nr. 200/2001. 

 

S var sakfelldur fyrir peningaþvætti samkvæmt 1., sbr. 2. mgr. 264. gr. alm. hgl.31 með því að 

hafa á rúmlega tveggja ára tímabili, í 66 skipti, tekið við samtals 12.106.500 krónum frá S og 

skipt þessum peningum fyrir S í erlenda mynt í íslenskum peningastofnunum, enda þótt hann 

vissi að peningarnir væru afrakstur S af fíkniefnasölu hans og að S hyggðist nota þá til frekari 

fíkniefnakaupa í útlöndum.  

 

 

Sannað var með skírskotun til forsendna héraðsdóms, að fé það, sem ákærði tók við af S á 

árunum 1998 og 1999 og skipti fyrir hann í erlendan gjaldeyri, hafi verið afrakstur af stórfelldri 

fíkniefnasölu hins síðarnefnda og þetta hafi ákærða verið ljóst, þannig að það atferli hans var 

heimfært til 1., sbr. 2. mgr. 264. alm. hgl. S hafði í öðru máli verið dæmdur fyrir stórfellt 

fíkniefnalagabrot á árunum 1998 og 1999, sbr. dóm Héraðsdóms Reykjavíkur frá 27. júní 2000 í 

máli nr. S-774/2000 sem áfrýjað var að hluta til Hæstaréttar.  

Hins vegar var álitamál uppi um hvort kaup ákærða á gjaldeyri á árinu 1997 yrðu virt sem 

hluti brotastarfsemi hans á þessu sviði og felld undir ofangreind hegningarlagaákvæði í ljósi 

þess að S hafði verið sakfelldur fyrir stórfellt fíkniefnamisferli á árunum 1998 og 1999, en 

ekki 1997. Námu framangreind kaup ákærða á erlendum gjaldeyri á árinu 1997 samtals 

3.193.400 krónum. Í forsendum Hæstaréttar kemur fram að:  

 

Í 1. mgr. 264. gr. hegningarlaganna er áskilið að um ávinning sé að ræða af broti samkvæmt 

þeim lögum. Þegar litið er til eðlis og tilgangs ákvæðisins þykir hins vegar ekki verða gerð sú 

                                                 
31 Samkvæmt þágildandi 2. mgr. varðaði þyngri refsingu er um var að ræða ávinning af broti 

samkvæmt 173. gr. a. alm. hgl. Í núgildandi 3. mgr. alm. hgl. er kveðið á um að refsing geti orðið fangelsi allt að 

12 árum ef um ræðir ávinning af fíkniefnalagabroti skv. 173. gr. a. 
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krafa, að fyrir liggi, hvaða brot sé nákvæmlega um að ræða. Verður að meta í ljósi atvika 

hverju sinni, hvort sýnt sé nægilega fram á að ávinningur sé ekki af lögmætum toga, heldur 

stafi hann frá broti á lögunum.  

 

Niðurstaðan var sú að engar haldbærar skýringar hefðu komið fram af hálfu ákærða á 

umræddum kaupum hans á gjaldeyri á þessum tíma. Til kaupanna var varið ríflega sexfalt hærri 

fjárhæð en sem nam tekjum ákærða umrætt ár. Fram kemur í dóminum að sú staðreynd, að S 

stóð ekki sjálfur að þessum kaupum, heldur fékk til þess liðsinni ákærða, vakti upp grunsemdir, 

einkum þegar litið var til samskonar athafna á árunum 1998 og 1999.  

Í ljósi þessa var það talið hafið yfir skynsamlegan vafa, að umrædd kaup ákærða á erlendum 

gjaldeyri á árinu 1997 hafi verið af sama toga og þau sem hann hélt áfram á árunum 1998 og 

1999. Atferli ákærða á því tímabili, sem tiltekið var í ákæru, var því virt í heild sem 

framhaldsbrot, eins og gert var í héraðsdómi. Ákærði var því sakfelldur fyrir peningaþvætti, 

sbr. 1. sbr. 2. mgr. 264. gr. alm. hgl.32  

Af síðastgreinda dómi Hæstaréttar er ljóst að ekki þarf að liggja fyrir nákvæmlega hvert frumbrot 

peningaþvættis er og að meta þurfi í ljósi atvika hverju sinni hvort nægilega sé sýnt fram á að um 

sé að ræða ávinning sem er illa fenginn. Þó dómurinn sé frá árinu 2001, þegar sjálfsþvætti var 

ekki orðið refsivert, heldur hann eigi að síður fordæmisgildi sínu varðandi matið á því hvort 

nægilega sé sýnt fram á að ávinningur stafi af frumbroti eða sé af lögmætum toga.33 Um það 

er sérstaklega fjallað í athugasemdum með frumvarpinu sem leiddi til breytinga á 264. gr. alm. 

hgl. með lögum nr. 149/2009, en þar kemur orðrétt fram:   

 

Hvað varðar mat á hvort nægilega sé sýnt fram á að ávinningur stafi af frumbroti eða sé af 

lögmætum toga skal tekið fram að þær breytingar sem hér eru lagðar til raska í engu þeirri túlkun á 

1. mgr. 264. gr. almennra hegningarlaga sem lögð er til grundvallar í dómi Hæstaréttar frá 8. 

nóvember 2001 í máli nr. 200/2001.34 

 

Af þessu leiðir að jafnvel þó ekki liggi fyrir hvert frumbrotið er, er eigi að síður unnt að fá menn 

sakfellda fyrir sjálfsþvætti. Við mat á því hvort nægilega sé sýnt fram á að ávinningur stafi af 

frumbroti, hvort sem frumbrotið er gegn almennum hegningarlögum eða af refsiverðu broti á öðrum 

lögum eða sé af lögmætum toga, verður að meta í ljósi atvika hverju sinni, sbr. Hrd. 200/2001.  

                                                 
32 Þágildandi 2. mgr. 264. gr. alm. hgl. kvað á um að það varðaði þyngri refsingu  ef um ræðir ávinning af 

broti samkvæmt 173. gr. a. alm. hgl. Núgildandi 3. mgr. 264.gr. kveður á um að refsing getur orðið fangelsi 

allt að 12 árum ef um ræðir ávinning af broti skv. 173. gr. a.  
33 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 16- 16. mál, athugasemdir við 7. gr. 
34 sama heimild, athugasemdir við 7. gr.  
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Dómur Hæstaréttar frá 2. desember 2010 í máli nr. 495/2010 staðfestir Hrd. 200/2001 auk þess 

sem því má velta upp hvort sönnunarbyrðinni sé snúið við í Hrd. 495/2010, þ.e. hvort um sé að ræða 

öfuga sönnunarbyrði.  

Dómur Hæstaréttar frá 2. desember 2010 í máli nr. 495/2010: G var gefið að sök peningaþvætti. 

Fjármálagreining fór fram á fjármálum ákærða og leiddi greiningin í ljós óútskýrðar 

ráðstöfunartekjur. Gögn þau sem lágu til grundvallar um fjármál ákærða sýndu fram á mikinn 

mismun á heildartekjum hans og ráðstöfunartekjum. Ákærði gat engar skýringar gefið á þeim 

verulega mun sem leiddur hafði verið í ljós á ráðstöfunartekjum hans og skráðum tekjum árið 

2009 og fram í mars 2010.  

 

Var niðurstaða dómsins því sú að sakfella G fyrir peningaþvætti. Í umræddu máli var hins 

vegar ekki talið hafið yfir skynsamlegan vafa að G hafi átt þátt í innflutningi fíkniefnanna sem um 

ræddi í málinu og var hann sýknaður af þeim sökum, þ.e. G var sýknaður af frumbrotinu.  

Með þessum hætti er unnt að fá ákærða sakfelldan þrátt fyrir að ekki liggi fyrir hvert frumbrotið 

sé eða ef ekki tekst að sanna frumbrotið, þ.e. hægt er að ákæra og sakfella menn einungis fyrir 

peningaþvætti. Ekki er hægt að tala um öfuga sönnunarbyrði í þessu samhengi. Hins vegar má túlka 

það viðkomandi í óhag, takist honum ekki að gefa fullnægjandi skýringar á því hvaðan fjármunirnir 

koma, til dæmis ef aðili gefur engar eða ófullnægjandi skýringar á þeim mismun sem er á 

ráðstöfunartekjum og skráðum tekjum. Við mat á sekt eða sýknu er litið til þess hvort fullnægjandi 

skýringar hafi komið fram af hálfu ákærða auk þess sem litið er til annarra sönnunargagna til 

stuðnings því hvort um sé að ræða illa fengið fé eða ekki. 

 

6.1.1. Ákvörðun Mannréttindadómstólsins frá 2. maí 2017 í máli nr. 23572/07  

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur staðfest þá túlkun sem hér að ofan hefur verið rakin og telur 

hana ekki brjóta í bága við mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. ákvörðun Mannréttindadómstólsins 

frá 2. maí 2017 nr. 23572/07. Ákvörðun Mannréttindadómstólsins frá 2. maí 2017 í máli nr. 

23572/07 (Zschüschen gegn Belgíu).35 

Hollenskur ríkisborgari að nafni Steve Zschüschen stofnaði bankareikning árið 2003 í 

Belgíu. 75.000 evrur voru lagðar inn á reikninginn á tveggja mánaða tímabili. Kæranda tókst 

ekki að gefa yfirvöldum fullnægjandi skýringar á því hvaðan umræddir peningar kæmu og var 

sakfelldur fyrir peningaþvætti. Var honum gert að greiða sekt sem nam 5000 evrum og var 

upphæðin á bankareikningi hans gerð upptæk. Samkvæmt belgískum lögum var unnt að 

sakfella fyrir peningaþvætti ef það teldist útilokað að peninga hefði verið aflað með löglegum 

                                                 
35 Zschüschen v Belgium App no 23572/07 (ECHR 2 mai 2017) 
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hætti, enda þótt ekki væri sannað hvert hið refsiverða brot væri sem leiddi til öflunar 

peninganna.  

Kærandi taldi að brotið hefði verið gegn rétti hans til að neita að tjá sig, sbr. 1. og 2. mgr. 6. 

mannréttindasáttmálans. Hann hélt því fram að hann hefði ekki notið þess réttar að teljast saklaus 

uns sekt væri sönnuð. Auk þess taldi kærandi að brotið hefði verið á rétti sínum til réttlátrar 

málsmeðferðar, vegna þess að dómstólar hefðu ekki lýst með nákvæmum hætti því broti sem leiddi 

til ákæru fyrir peningaþvætti. Þá hefði ekki tekist sönnun fyrir því að peninganna hefði verið aflað 

með refsiverðum hætti. Kærandi taldi einnig að hann hefði ekki getað gert sér nægilega grein fyrir 

því hvað hann hefði verið ákærður fyrir. Taldi kærandi það vera í andstöðu við 3. mgr. 6. gr. 

mannréttindasáttmálans. 

Mannréttindadómstólinn taldi að þær belgísku reglur sem reyndi á í málinu samræmdust 

samningi Evrópuráðsins um peningaþvætti. Í þeim samningi var sakfelling fyrir peningaþvætti talin 

möguleg án þess að sanna þyrfti nákvæmlega hvert frumbrotið væri. 

Kærandi tjáði sig eingöngu í upphafi málsmeðferðarinnar en tók síðan ákvörðun um að tjá sig 

ekki frekar. Dómstóllinn taldi að kærandi hefði ekki verið þvingaður til að tjá sig auk þess sem þögn 

hans fól ekki í sér refsivert brot. Var það því niðurstaða dómstólsins að ekki hefði verið brotið gegn 

þagnarrétti kæranda. Sekt kæranda var byggð á ýmsum sönnunargögnum og sú staðreynd að 

kærandi neitaði að tjá sig var nýtt til stuðnings öðrum gögnum. Mannréttindadómstólinn horfði til 

þessa og taldi að ekki hefði verið brotið gegn þagnarrétti hans.   

Auk þess leit Mannréttindadómstóllinn til þess að kæranda hefði verið í lófa lagið að leitast við 

að sanna ósannfærandi staðhæfingar sínar varðandi það hvaðan peningarnir sem lagðir voru inn á 

bankareikning hans væru komnir. Þá kemur fram í dóminum að við matið á því hvort uppruni 

peninganna hafi verið löglegur hafi belgíski dómstóllinn litið til þess, auk annarra sönnunargagna 

því til stuðnings, að um illa fengið fé væri að ræða. 

Ekki var talið að kæra á grundvelli 1. og 2. mgr. 6. gr. sáttmálans væri tæk til efnismeðferðar. 

Þegar litið var til sönnunargagna sem lágu fyrir í málinu taldi Mannréttindadómstóllinn að þær 

ályktanir sem dregnar voru af því að kærandi neitaði að veita sannfærandi skýringar á uppruna 

peninganna byggðust á almennri skynsemi og gætu því ekki talist ósanngjarnar eða óraunhæfar. 

Þá komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að það myndi ekki leiða af a-lið 3. mgr. 6. gr. 

mannréttindasáttmálans að yfirvöldum væri skylt að greina frá hinu fyrra broti, þ.e. frumbroti er bjó 

að baki. Enda var ekki verið að ákæra fyrir frumbrot. Talið var að kærandi gæti gripið til 

fullnægjandi varna þó að í ákæru væri aðeins lýst þeim millifærslum sem taldar voru sýna fram á 

brot hans.  
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Af ákvörðuninni má draga þá ályktun að meta megi það viðkomandi í óhag takist honum ekki 

að koma með sannfærandi skýringar á uppruna þess ávinnings sem um ræðir hverju sinni. Í 

umræddum dómi átti kærandi þess kost að koma með skýringar á þeim millifærslum sem voru 

lagðar inn á reikning hans á tveggja mánaða tímabili. Kærandi tjáði sig í upphafi 

málsmeðferðarinnar en síðan ekkert frekar. Tókst kæranda því ekki að gefa yfirvöldum fullnægjandi 

skýringar á því hvaðan umræddir peningar kæmu, jafnvel þó honum hafi gefst kostur á því. Með 

hliðsjón af því og öðrum sönnunargögnum sem lágu til grundvallar í málinu var ekki talið að það 

bryti í bága við mannréttindasáttmála Evrópu að sakfella Steve Zschüschen fyrir peningaþvætti.36 

Í dómi Landsréttar frá 8. maí 2020 í máli nr. 20/2019 er vísað til umræddrar ákvörðunar 

Mannréttindadómstóls Evrópu en þar kemur m.a. fram:  

Verður að meta í ljósi atvika hverju sinni hvort sýnt sé nægilega fram á að ávinningur sé ekki af 

lögmætum toga heldur stafi frá refsiverðu broti á lögum sem felur þó ekki í sér að sönnunarbyrði 

sé lögð á ákærða í andstöðu við meginreglu 2. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar og 2. mgr. 6. gr. 

mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. einnig til hliðsjónar ákvörðun Mannréttindadómstóls Evrópu 2. 

maí 2017 í máli nr. 23572/07.  

 

Í málinu var um að ræða ávinning sem stafaði frá frumbroti sem framið hafði verið á 9. og 10. 

áratugi síðustu aldar og voru því ekki rannsökuð. Frumbrotið var hvorki sannað né dæmt, en þrátt 

fyrir það var í dóminum talið ljóst að um hafi verið að ræða skattskyldar tekjur hér á landi 

samkvæmt 7. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt og að ákærði hefði ekki hnekkt því. Taldi 

dómurinn hafið yfir vafa að sá hluti af þeim fjármunum sem voru inni á bankareikningi og 

ákært var fyrir meðferð á hafi verið ólögmætur ávinningur af skattalagabroti. Málinu var 

áfrýjað til Hæstaréttar sem staðfesti niðurstöðu Landsréttar hvað þennan hluta málsins varðar, 

sbr. dómur Hæstaréttar frá 25. mars 2021 í máli nr. 29/2020. Af dóminum má ráða að ekki eru 

gerðar miklar kröfur um það að frumbrotið sé sannað. 

 

7. LOKAORÐ 

Peningaþvætti snýr að meðferð og ráðstöfun á ólögmætum ávinningi. Peningaþvætti getur hvort 

heldur sem er verið sjálfstætt brot eða afleitt brot, en þá lýtur það að ólögmætum ávinningi af öðru 

refsiverðu broti.37 Brotin eru sérstaklega alvarleg brot þar sem verið er að koma ólögmætum 

ávinningi af brotastarfsemi í umferð í hagkerfinu. 

                                                 
36 Mannréttindastofnun Háskóla Íslands, „Mannréttindadómstóll Evrópu 2017: Dómareifanir, 1. hefti 2017 

(janúar–júní)“ 27–28 <http://mhi.hi.is/sites/mhi.hi.is/files/domareifanir_1_2017.pdf?cv=1>. 
37 Dómsmálaráðuneytið, „Stefna Íslenskra stjórnvalda í aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun 

hryðjuverka og útbreiðslu og fjármögnun gereyðingarvopna.“ (júlí 2019) 2 

<https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=4f5ed5ce-bdec-11e9-9447-005056bc4d74>. 
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Áætlað er að löggæsluyfirvöld nái aðeins broti af fé sem er þvætt eða kemur til af ólöglegri 

starfsemi. Talið er að löggæsluyfirvöld taki um 1-2% af illa fengnu fé sem er í umferð.38 Það þýðir 

að enn er um 98-99% af illa fengnu fé í umferð. Evrópulögreglan hefur hvatt ríki til að leggja áherslu 

á að gera upptækan fjárhagslegan ávinning glæpasamtaka.39 Með því að koma höndum yfir illa 

fengið fé kemur það í veg fyrir að brotamenn fjármagni frekari brot. 

Peningaþvætti er orðið alþjóðlegt vandamál og er það m.a. orðið stór þáttur í alþjóðlegri 

glæpastarfsemi sem eykur enn frekar þörfina fyrir alþjóðasamstarf ríkja og samræmingu í 

lagaumhverfi. Baráttan gegn peningaþvætti hefur verið eitt af forgangsmálum Evrópusambandsins 

á seinustu árum.  

Umfang peningaþvættis fer vaxandi sem eðli máls kallar á harðar aðgerðir yfirvalda í baráttunni 

gegn því. Peningaþvætti ógnar heiðarleika, eðlilegri starfsemi, orðspori og stöðugleika 

samfélagsins, sér í lagi fjármálakerfisins. Því verða að vera áhrifarík úrræði til staðar í löggjöfinni 

til að takast á við þessar hættur og ógnir. Þar sem peningaþvætti getur átt sér stað yfir landamæri, 

geta peningarnir flætt hratt frá einu landi til annars.40 Vel útfærð löggjöf og árangursrík framkvæmd 

til að endurheimta ávinninginn af brotum er ekki síður mikilvæg en refsingar og fullnusta þeirra og 

gæti eftir atvikum haft meiri varnaðaráhrif heldur en refsingar í baráttunni gegn þessum glæp.41  

Rannsókn, saksókn og sakfellingar í peningaþvættismálum hér á landi hafa á síðustu árum verið 

að aukast mikið frá því sem áður var og enn má gera ráð fyrir aukningu á næstu árum, m.a. vegna 

þeirra áherslubreytinga í alþjóðasamvinnu að hvetja ríki til að „elta ávinninginn“.   

Þá virðist mega ráða af framkvæmd ákæruvaldsins, að þegar við á sé nánast undantekningarlaust 

ákært fyrir peningaþvætti, þ.e. sjálfstætt eða samhliða frumbroti peningaþvættis. Liggi frumbrotið 

ekki nákvæmlega fyrir hefur verið farin sú leið að ákæra einungis fyrir peningaþvætti, sbr. 264. gr. 

alm. hgl. Oftar en ekki getur orðið flókið að sanna hvert frumbrot er, enda eru hér á landi taldir vera 

skipulagðir glæpahópar sem margir hverjir ráða yfir umtalsverðum styrk, fjármagni og tæknilegum 

                                                 
38 Ingvar Haraldsson, „Ná aðeins 1-2% af illa fengnu fé“ (Viðskiptablaðið, 14. janúar 2018) 

<https://www.vb.is/frettir/na-adeins-1-2-af-illa-fengnu-

fe/144232/?q=of&fbclid=IwAR0uk3KdPuXVWzGP_4P27UbrOU64Lcc_XaiyGXUugR8Sd8Jmy3CMVnImSr

M> skoðað 21. apríl 2020. 
39 Eva Björk Benediktsdóttir, „Íslenskir glæpahópar umsvifamiklir“ (RÚV, 29. maí 2019) 

<https://www.ruv.is/frett/islenskir-glaepahopar-umsvifamiklir> skoðað 19. febrúar 2020.  
40 Patrícia Godinho Silva, „Recent Developments in EU Legislation on Anti-Money Laundering and Terrorist 

Financing“ (2019) 10 (1) New Journal of European Criminal Law 57. 
41 Nefnd um skipulag og tilhögun rannsókna og saksóknar í efnahagsbrotamálum, „Efnahagsbrot eiga ekki að 

borga sig: Skýrsla nefndar um skipulag og tilhögun rannsókna og saksóknar í efnahagsbrotamálum“ 

(Innanríkisráðuneytið október 2013) 77 <https://www.stjornarradid.is/media/innanrikisraduneyti-

media/media/frettir-2013/skyrsla-um-skipan- efnahagsbrotamala---a-vefinn-15.-

november.pdf?fbclid=IwAR0zF_L-5j8OTN- Yj1Yb1EDKsgfB2kAcYO6W9oRuq16zkL25ckwUj3sp51I> 

skoðað 2. nóvember 2020.  
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lausnum sem gerir það enn erfiðara að sanna frumbrotið. Aðferðir þær sem hóparnir beita verða 

stöðugt flóknari og þróaðri sem leiðir til þess að sífellt verður erfiðara að rekja frá hvaða broti 

ágóðinn kemur. Löggjöfin ásamt dómaframkvæmd gerir það að verkum að nú er auðveldara að 

koma höndum yfir ágóðann og unnt að ná í meiri ávinning án þess að fyrir liggi hvert frumbrotið 

er. Lagaumhverfið er þannig til þess fallið að geta lamað starfsemi skipulagðra glæpahópa á sama 

tíma og dregið er úr hættunni sem af þessum hópum stafar.  

Af dómaframkvæmd hér á landi má ráða að ekki eru miklar sönnunarkröfur gerðar um sjálft 

frumbrotið, í málum þar sem einungis er ákært fyrir peningaþvætti vegna ávinnings 

frumbrotsins, sbr. til dæmis Hrd. 29/2020, en í málinu var fallist á með Landsrétti að með vísan 

til framburðar ákærða og þeirra gagna sem lágu fyrir í málinu var talið hafið yfir vafa að á 

umræddum reikningum hafi verið fjármunir sem voru að stofni til skattskyldar tekjur ákærða og að 

hluti þeirra hafi verið ávinningur af skattalagabrotum hans, þrátt fyrir að ákærði í málinu hefði ekki 

verið sakfelldur fyrir frumbrotið, enda var frumbrotið fyrnt. Þá kemur fram í dómi Hæstaréttar 

að; ,,Þótt einhver hluti þessara fjármuna hafi verið til kominn vegna vaxtatekna og gengishagnaður 

eru, með vísan til framburðar ákærða og þeirra sjónarmiða sem ákæruvaldið hefur teflt fram um 

áætlaðan ávinning ákærða, uppfylltar þær kröfur um sönnun frumbrots og ávinnings hans af því 

sem samkvæmt framansögðu eru gerðar í peningaþvættismálum.“ 

Dómaframkvæmd síðustu ára hefur skýrt peningaþvættisákvæðið enn frekar, líkt og gerð hefur 

verið grein fyrir í grein þessari. Túlkun peningaþvættisákvæðisins í íslenskri réttarframkvæmd hefur 

á seinustu árum varpað ljósi á mikilvægi ákvæðisins í íslenskum refsirétti.  

Peningaþvættisákvæði alm. hgl., sbr. 264. gr. laganna þjónar tilgangi sínum vel, þ.e. að höggva 

að rótum afbrota með því að uppræta aðalhvata þeirra, þannig að illa fengnum ávinningi sem 

af þeim kann að leiða er komið úr umferð.  
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