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FORMÁLI 

 

Ritgerð þessi er unnin sem meistararitgerð til embættisprófs í lögfræði við lagadeild Háskóla 

Íslands. Ritgerðin hefur að geyma fræðilega umfjöllun um áhrif játningar í sakamálaréttarfari 

og við ákvörðun refsingar ásamt því að gerð er grein fyrir niðurstöðum rannsóknar á tíðni og 

áhrifum játninga í sakamálum á undanförnum árum. Hugmyndin að efni ritgerðarinnar 

kviknaði haustið 2012 þegar ég var viðstaddur þingfestingu í sakamáli í héraðsdómi 

Reykjavíkur, þar sem ákærði játaði skýlaust sök og farið var með málið sem játningarmál. 

Vakti það áhuga minn á að kanna áhrif játningar á ákvörðun refsingar.  

 

Sérstakar þakkir fær Ragnheiður Bragadóttir, prófessor við lagadeild Háskóla Íslands, er 

leiðbeindi mér við smíð ritgerðarinnar, fyrir ánægjulegt samstarf og gagnlegar ábendingar. Þá 

vil ég einnig þakka sambýliskonu minni, Birgittu Dröfn Sölvadóttir fyrir að lesa yfir 

ritgerðina með tilliti til stafsetningar og málfars.  
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1. Inngangur 

Í ritgerð þessari verður fjallað um játningar í sakamálum, annars vegar við meðferð slíkra 

mála í réttarvörslukerfinu og hins vegar þegar kemur að ákvörðun refsingar.  

Efnisskipan ritgerðarinnar verður með þeim hætti að fyrst verður litið til áhrifa játningar í 

sakamálaréttarfari. Síðan verður fjallað um ákvörðun refsingar í sakamálum með sérstakri 

áherslu á það álitaefni hvort játning hafi þar eitthvert vægi. Að lokum verður litið til 

dómaframkvæmdar í nokkrum brotaflokkum og kannað, annars vegar hversu algengt er að 

játning komi fram í þeim flokkum og hins vegar hvort það að játning sé komin fram hafi 

einhver áhrif á ákvörðun refsingar fyrir þau brot sem sakfellt er fyrir.  

Í öðrum kafla er að finna yfirlit yfir það hvaða áhrif játning getur haft í sakamálaréttarfari 

þegar komið er fyrir dóm. Kaflinn skiptist í fimm undirkafla, en í fyrstu þremur 

undirköflunum er fjallað um íslenskt sakamálaréttarfar. Að þeirri umfjöllun lokinni kemur 

stutt umfjöllun um meðferð játningamála í öðrum löndum, þ.e. á Norðurlöndunum annars 

vegar og í Bandaríkjunum og Bretlandi hins vegar.   

Í þriðja kafla er fjallað um hvaða áhrif játningar hafa á rannsóknarstigi sakamála en 

kaflinn skiptist í þrjá undirkafla og meginþema kaflans lýtur að meginreglunni um 

milliliðalausa sönnunarfærslu í sakamálum. 

Með fjórða kafla lýkur umfjöllun ritgerðarinnar um áhrif játninga í sakamálaréttarfari. Þar 

er greint frá öðrum áhrifum játninga við meðferð sakamála en kaflanum er skipt fjóra 

undirkafla. Fyrst er fjallað um sáttamiðlun í sakamálum, því næst skilorðsbundna 

ákærufrestun, svo um sektargerðir lögreglumanna og lögreglustjóra ásamt sektarboði 

lögreglustjóra og að lokum um áhrif þess að játning kemur fram eftir að dómur fellur.  

Í fimmta kafla hefst annar hluti ritgerðarinnar, þar sem krufið er til mergjar hvað það er 

sem áhrif hefur á ákvörðun refsingar í sakamálum en á meðal þess má nefna játningar 

sakborninga. Kaflanum er skipt í fimm undirkafla þar sem þau hugtök eru skýrð sem koma til 

álita þegar dómari tekur ákvörðun um þyngd refsinga.  

Sjötti kafli er helgaður viðurlagapólítískum álitaefnum er tengjast játningum og ákvörðun 

refsingar. Kaflanum er skipt í fimm undirkafla. Í fyrstu þremur er hugtökum 

viðurlagapólítíkurinnar gerð skil en að því loknu taka við tveir kaflar þar sem þeim álitaefnum 

er velt upp, hvort játningar ættu að hafa áhrif þegar dómari kemst að niðurstöðu um þyngd 

refsingar og hvort slíkt samræmist reglunni um réttláta málsmeðferð í sakamálum. 
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Í sjöunda kafla er svo komið að rannsóknarhluta ritgerðarinnar en þar eru reifaðir dómar í 

nokkrum brotaflokkum með það fyrir augum að kanna tíðni og áhrif játninga í þeim 

brotaflokkum.  

Að lokum lýkur ritgerðinni með stuttum kafla þar sem niðurstöður eru dregnar saman. 
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2. Játning fyrir dómi  

2.1 Almenn meðferð sakamáls fyrir dómi  

Áður en hafist verður handa við það að gera grein fyrir hvaða áhrif játning hefur við meðferð 

sakamáls fyrir dómi er nauðsynlegt að fjalla í stuttu máli um það hvernig meðferð dæmigerðs 

sakamáls er háttað. Um almenna meðferð sakamála fyrir dómstólum er fjallað í XXV. kafla 

laga um meðferð sakamála nr. 88/2008 (hér eftir skammstöfuð sml.). Í 158. gr. sml. er mælt 

fyrir um þingfestingu sakamáls en skv. ákvæðinu er sakamál þingfest þegar ákæra og önnur 

málsgögn af hálfu ákæruvaldsins eru lögð fram á dómþingi. Við þingfestingu kannar dómari 

hvort einhverjir ágallar séu á máli sem geta varðað frávísun ex officio og ef svo reynist ber 

honum að vísa máli frá, sbr. 1. mgr. 159. gr. sml. Í 2. mgr. 159. gr. sml. er svo kveðið á um 

það hvernig dómara ber að bregðast við frávísunarkröfu en eftir að hafa gefið aðilum kost á að 

tjá sig um kröfuna ber honum að kveða upp úrskurð áður en fjallað verður frekar um málið. Í 

þeim tilvikum, þar sem málum verður ekki lokið sem játningarmálum eða vegna útivistar 

ákæranda, skal gefa ákærða kost á að skila skriflegri greinargerð innan hæfilegs frests, sbr. 1. 

mgr. 165. gr. Þetta er nýmæli í sml. þar sem ekki var gert ráð fyrir því í eldri lögum að ákærði 

skilaði skriflegri greinargerð. Markmið þessarar breytingar var að jafna stöðu aðila sakamáls 

að þessu leyti en ákæruvaldið hefur á þessu stigi máls lagt fram ákæru þar sem kröfur og 

röksemdir þess eru settar fram á skipulegan hátt.
1
 Dómari getur veitt aðilum máls frest til að 

afla frekari sönnunargagna, sbr. 2. mgr. 165. gr. sml., en þegar gagnaöflun er lokið ákveður 

dómari þing til aðalmeðferðar máls með hæfilegum fyrirvara, sbr. 4. mgr. 165. gr. sml. Í 166. 

gr. sml. er mælt fyrir um það hvernig aðalmeðferð fer fram. Skv. 1. mgr. 166. gr. sml. fara í 

einni lotu fram skýrslutökur og munnlegur flutningur máls en skv. 2. mgr. ákvæðisins gerir 

ákæruvaldið grein fyrir ákæru og hvaða gögnum hún er studd og ákærða gefst svo kostur á að 

gera athugasemdir af sinni hálfu. Þá fara fram skýrslutökur, fyrst af ákærða og að því loknu af 

vitnum. Þegar skýrslutökum er lokið fer fram munnlegur málflutningur, sbr. 3. mgr. 166. gr. 

sml., og að honum loknum er málið tekið til dóms.  

 

2.2 Meðferð sakamáls fyrir dómi þegar játning liggur fyrir 

2.2.1 Útivist ákærða og játning á rannsóknarstigi 

Í 1. mgr. 161. gr. sml. er heimild til þess að leggja efnisdóm á mál þrátt fyrir að ákærði mæti 

ekki fyrir dóm við þingfestingu þess séu skilyrði ákvæðisins uppfyllt.  

Fyrsta skilyrðið sem þarf að vera uppfyllt er að þess sé getið í fyrirkalli að málið kunni að 

verða dæmt að ákærða fjarstöddum.  

                                                            
1 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1489. 
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Í öðru lagi nær heimildin ekki til þess þegar ákærði hefur lögmæt forföll og því ekki hægt 

að dæma málið að honum fjarstöddum ef kunnugt er um slík forföll. Þegar mætt er fyrir hönd 

ákærða telst það ekki útivist af hans hálfu þrátt fyrir að hann mæti ekki í eigin persónu sbr.  

 

Hrd. 1999, bls. 480. G var ákærður fyrir brot á lögum um virðisaukaskatt. Við birtingu 

fyrirkalls óskaði G eftir því að lögmaðurinn V yrði skipaður verjandi sinn. Við 

þingfestingu mætti G ekki en V mætti hins vegar og var hann skipaður verjandi G, málinu 

var frestað og G kvaddur til þinghalds á ákveðnum tíma. Við birtingu seinna fyrirkalls 

óskaði G eftir að sér yrði skipaður annar verjandi. Í þinghaldið mætti G ekki en V mætti 

og þar var kröfu G, um að sér yrði skipaður annar verjandi, hafnað. Þá var ákæruvaldinu 

og V gert að reifa málið með tilliti til ákvörðunar refsingar. V færðist undan því þar sem 

honum hefði ekki gefist kostur á að kynna sér viðhorf G til ákærunnar. Ekki var fallist á 

það og málið tekið fyrir og dæmt á grundvelli 126. gr. laga nr. 19/1991 um meðferð 

opinberra mála sem var sambærileg 161. gr. sml. Í Hæstarétti var dómurinn ómerktur og 

vísað heim í hérað með þeim rökum að ekki hafi verið um útivist að ræða í málinu þar 

sem V var mættur fyrir hönd G.  

 

Í þriðja lagi þurfa annaðhvort a.- eða b.- liður 1. mgr. 161. gr. sml. að eiga við. Í a. lið er 

fjallað um tilvik þar sem brot varða ekki þyngri viðurlögum en sekt, upptöku eigna og 

sviptingu réttinda og dómari telur framlögð gögn nægileg til sakfellingar. Í b. lið er svo um að 

ræða tilvik þar sem ákærði hefur komið fyrir dóm við rannsókn málsins, játað sök og ekki 

liggur þyngri refsing en 6 mánaða fangelsi við broti. Ekki er nóg að ákærði hafi játað fyrir 

lögreglu heldur verður hann að hafa komið og játað fyrir dómi á rannsóknarstigi málsins sbr. 

meginregluna um milliliðalausa sönnunarfærslu. 

Dómþoli getur ekki áfrýjað slíkum dómi en getur að tilteknum skilyrðum uppfylltum átt 

rétt til þess að fá málið endurupptekið, sbr. 2. mgr. 161. gr. sml. Hægt er að sækja um 

endurupptöku á grundvelli XXIX. kafla sml. Í 187. gr. sml. er mælt fyrir um endurupptöku 

máls vegna útivistar en þar kemur fram að hægt sé að sækja um endurupptöku innan fjögurra 

vikna frá því að dómur var birtur fyrir dómþola, eða uppkvaðningu ef birtingar var ekki þörf 

vegna þess að dómþoli sækir þing við uppkvaðningu dóms, sbr. 3. mgr. 185. gr. sml. Ekki eru 

sett nein skilyrði fyrir endurupptöku í sml., líkt og gert var í eldri lögum, ef frá er talið 

skilyrðið um tímafrestinn. Þetta helgast af því að ekki er lengur hægt að áfrýja 

útivistardómum til Hæstaréttar líkt og eldri lög gerðu ráð fyrir í tilteknum tilvikum og því er 

einungis ein leið fær fyrir dómþola, vilji hann fá niðurstöðu endurskoðaða, þ.e. að sækja um 
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endurupptöku.
2
 Því þótti með tilliti til réttaröryggis dómþola rétt að takmarka ekki rétt hans til 

að fá mál sitt endurupptekið með sama hætti og gert var í eldri lögum.
3
 

Í 161. gr. sml. er mælt fyrir um frávik frá hefðbundinni meðferð sakamáls fyrir dómi sem 

getur m.a. komið til af þeim sökum að játning hefur komið fram á rannsóknarstigi. En frávikið 

felst í því að ekki fer fram aðalmeðferð í málinu heldur er það tekið til dóms strax við 

þingfestingu. 

 

2.2.2 Viðurlagaákvörðun dómara  

Í 2. mgr. 163. gr. sml. er að finna frávik frá hefðbundinni meðferð sakamáls fyrir dómi sem á 

við í þeim tilvikum þegar ákærði mætir á dómþing og játar þá háttsemi sem honum er gefin að 

sök. Þegar brot ákærða varðar ekki þyngri viðurlögum en sektum getur ákæruvaldið gefið 

honum kost á að ljúka máli með því að gangast undir sekt sem greiðist innan tiltekins tíma að 

viðlagðri vararefsingu, ásamt sakarkostnaði, sbr. 2. mgr. 163. gr. sml. Ef ákærði samþykkir 

slíkt og dómari telur viðurlög hæfileg lýkur hann málinu með ákvörðun um þau viðurlög. 

Samkvæmt lokamálslið ákvæðisins er einnig hægt að leysa úr kröfum um sviptingu ökuréttar 

og upptöku eigna með þessum hætti.  

Í 3. mgr. 163. gr. sml. er mælt fyrir um það að héraðssaksóknari getur kært málið til 

Hæstaréttar til ónýtingar á viðurlagaákvörðun héraðsdómara ef hann telur að saklaus maður 

hafi verið látinn gangast undir slík málalok eða að hann hafi verið látinn gangast undir 

fjarstæð málalok að öðru leyti. Eftirfarandi dómar gefa mynd af því hvað getur fallið undir 3. 

mgr. 163. gr. sml. 

 

Hrd. 1995, bls. 2756. E var ákærður fyrir brot á lögum um fuglaveiðar með því að leggja 

grásleppunet í netlögum, innan takmarka stórstraumsfjöruborðs friðlýsts æðarvarps. E 

viðurkenndi brotið og var með viðurlagaákvörðun gert að greiða sekt og málskostnað 

ásamt því að sæta upptöku á veiðarfærum. Ríkissaksóknari kærði ákvörðunina til 

Hæstaréttar m.a. vegna þess að við ákæru hafi legið fyrir að sex aðrir menn höfðu verið 

kærðir fyrir sömu háttsemi og vegna ágreinings um veiðarnar og heimfærslu háttseminnar 

til refsiákvæða hafði verið gert ráð fyrir því að málið yrði tekið til dómsúrlausnar. 

Hæstiréttur áréttaði að lagaskilyrði hefðu verið uppfyllt til að fara með málið eftir 1. mgr. 

124. gr. laga um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 og tók svo fram að engu skipti um 

úrlausn málsins, að sambærileg mál væru til meðferðar hjá ríkissaksóknara enda lægi ekki 

fyrir að E hefði saklaus fallist á viðurlög eða verið látinn gangast undir fjarstæð málalok 

                                                            
2 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1498. 
3 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1498. 
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að öðru leyti, sbr. 2. mgr. 124. gr. laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála, sbr. nú 3. 

mgr. 163. gr. sml.  

 

Af ofangreindum dómi má draga þá ályktun að í 3. mgr. 163. gr. sml. séu tæmandi talin þau 

tilvik sem geta leitt til ógildingar viðurlagaákvörðunar og þar af leiðandi geta aðrar ástæður, 

t.d. hugsanlegt fordæmisgildi dóms í máli, ekki haft í för með sér ógildingu.  

 

Hrd. 1992, bls. 1615. G var ákærður fyrir ölvunarakstur og fyrir dómi gekkst hann 

við brotinu og málinu var lokið með viðurlagaákvörðun dómara skv. 1. mgr. 124. 

gr. laga um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 þar sem honum var gert að greiða 

sekt og málskostnað ásamt því að vera sviptur ökuleyfi í 12 mánuði. Áður hafði G 

verið fjórum sinnum dæmdur í sakadómi m.a. fyrir ölvunarakstur og var á skilorði 

þegar brotið átti sér stað.  Ríkissaksóknari kærði ákvörðunina til Hæstaréttar þar 

sem hann taldi að málalokin hefðu verið fjarstæð af þeim sökum að ekki hefði 

verið tekið tillit til þess að með brotinu hefði G rofið skilorð sem hann hafi hlotið 

m.a. fyrir ölvun við akstur. Niðurstaða Hæstaréttar var sú að ekki hefði verið 

heimilt að ljúka málinu á þennan hátt heldur hefði átt að kveða upp dóm í því á 

grundvelli 1. mgr. 125. gr. laga um meðferð opinberra mála nr. 19/1991, þ.e. sem 

játningarmál, sbr. nú 164. gr. sml., m.a. með hliðsjón af 60. gr. hgl. Af þessum 

sökum var viðurlagaákvörðunin felld úr gildi. 

 

Þar sem Hæstiréttur vísar til 60. gr. hgl. í niðurstöðu sinni má draga þá ályktun að 

héraðsdómara hefði borið að taka upp fyrri málin og dæma svo öll málin í einu lagi, sbr. 3. 

málsl. 60. gr. hgl. Þar sem það var ekki gert var fallist á það með Ríkissaksóknara að 

viðurlagaákvörðun héraðsdómarans teldist fjarstæð málalok. Af dóminum má draga þann 

lærdóm að refsiákvörðun héraðsdómara verður að vera réttlætanleg út frá þeim sjónarmiðum 

sem gilda um ákvörðun refsinga.   

 

Hrd. 1996, bls. 31. H var ákærður fyrir ölvunarakstur. Fyrir héraðsdómi játaði 

hann sakargiftir og lagði sækjandinn til að málinu yrði lokið með 

viðurlagaákvörðun sem var samþykkt og ákvað dómarinn þau viðurlög að H 

skyldi greiða sekt og málskostnað. Með viðurlagaákvörðuninni var H aftur á móti 

ekki dæmdur til að þola ökuleyfissviptingu. Ríkissaksóknari kærði ákvörðunina, 

þar sem að hans mati hefði átt að svipta H ökurétti ævilangt. Hæstiréttur fór yfir 

þær reglur sem gilda og komst að þeirri niðurstöðu að skilyrði hefðu verið 

uppfyllt til að svipta H ökurétti ævilangt. Engu að síður taldi Hæstiréttur að sú 
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ákvörðun héraðsdómara að gera það ekki, yrði ekki talin fjarstæð ákvörðun í 

skilningi 2. mgr. 124. gr. laga um meðferð opinberra mála nr. 19/1991. Af þeim 

sökum taldi Hæstiréttur ekki efni til að ógilda ákvörðunina. 

 

Þessi dómur er til marks um það að til þess að ákvörðun um viðurlög teljist fjarstæð þarf hún 

að víkja töluvert frá því sem eðlilegt getur talist. Þetta hefur þær afleiðingar að þrátt fyrir að 

ákvörðun dómara um viðurlög víki lítillega frá því sem eðlilegt hefði verið, er það ekki nóg til 

þess að ógilda ákvörðun.  

 

Hrd. 1998, bls. 2660. B var ákærður fyrir brot á ákvæðum lögreglusamþykktar fyrir að 

hafa kastað af sér vatni á almannafæri. Fyrir héraðsdómi játaði B og féllst á boð ákæranda 

um að ljúka málinu með greiðslu sektar. Héraðsdómari taldi viðurlög hæfileg og ákvað að 

málsvarnarlaun verjanda B skyldu greidd úr ríkissjóði. Ríkissaksóknari krafðist þess fyrir 

Hæstarétti að viðurlagaákvörðunin yrði felld úr gildi. Fjárhæð málsvarnarlauna og það að 

þau skyldu greidd úr ríkissjóði töldust að mati Hæstaréttar fjarstæð málalok og lagt var 

fyrir héraðsdómara að taka nýja ákvörðun um málsvarnarlaun.  

 

Samkvæmt ofangreindum dómi er það ekki aðeins refsiákvörðun sem getur talist fjarstæð 

málalok og þar með fallið undir 3. mgr. 163. gr. sml., þar sem málskostnaðarniðurstaða í 

viðurlagaákvörðun getur einnig falið í sér fjarstæð málalok. 

Þess ber að geta að skv. 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða VII í sml. koma ákvæði laganna 

um héraðssaksóknara, embætti þeirra og verksvið ekki til framkvæmda fyrr en 1. janúar 2014 

en fram að því fer ríkissaksóknari með þau hlutverk sem héraðssaksóknara eru ætluð, m.a. 

skv. 3. mgr. 163. gr. sml., sbr. 6. mgr. áðurnefnds bráðabirgðaákvæðis.  

 

2.2.3 Játningarmál 

Í 164. gr. er mælt fyrir um meðferð mála þar sem játning liggur fyrir en skilyrði fyrir 

viðurlagaákvörðun skv.. 2. mgr. 163. gr. sml. eru ekki uppfyllt, t.d. þegar brot varðar þyngri 

refsingu en sektum. Samkvæmt ákvæðinu er ekki nauðsynlegt að fram fari aðalmeðferð þegar 

játning liggur fyrir. Í þeim tilvikum er málið dómtekið ef ekki kemur fram krafa frá aðilum 

þess um að aðalmeðferð fari fram. Yfirleitt er aðeins eitt dómþing háð í málum sem lýkur á 

grundvelli ákvæðisins en þó getur komið til þess að halda þurfi fleiri dómþing, t.d. ef ákærði 

mætir ekki við þingfestingu en játar við síðara þinghald.
4
 Þá er dómur kveðinn upp í þessu 

                                                            
4 Svala Ólafsdóttir: Handbók um meðferð opinberra mála, bls. 233. 
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sama þinghaldi nema í undantekningartilvikum, ef dómari telur að hann þurfi lengri tíma, og 

getur hann þá tekið sér frest til þess.
5
    

Nokkur skilyrði þurfa að vera uppfyllt til að hægt sé að ljúka málum á grundvelli 164. gr. 

sml. Skilyrðin eru að játning sé gefin fyrir dómi og að hún sé skýlaus, dómari telji hana 

sannleikanum samkvæma og að ekki komi fram krafa frá aðilum máls þess efnis að 

aðalmeðferð fari fram. Í eldri lögum var það skilyrði að málum, þar sem ákært var fyrir brot 

sem vörðuðu þyngri refsingu en 8 ára fangelsi, yrði ekki lokið á þennan máta en frá því var 

horfið með sml. og því er mögulegt að ljúka öllum málum á þennan hátt óháð því fyrir hvaða 

brot ákært er. Ákvæðið kemur t.d. til álita þegar um alvarleg brot er að ræða, t.d. nauðgun skv. 

194. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 (hér eftir skammstöfuð hgl.) eða manndráp af 

ásetningi skv. 211. gr. hgl. Þó verður að hafa í huga að sé sakarefni mjög flókið getur verið að 

dómari telji játningu að einhverju leyti ekki nægilega skýra með þeim afleiðingum að skilyrði 

ákvæðisins um að skýlaus játning liggi fyrir sé ekki fullnægt.
6
 

Skilyrðið um að játning sé skýlaus felur í sér að í henni verði að felast skýr játning á öllum 

atriðum máls en af því leiðir að ekki er nóg að játa þá háttsemi sem ákært er fyrir heldur 

verður játningin að taka til allra hlutlægra og huglægra skilyrða refsiábyrgðar.
7
 Í því felst að í 

játningu verður einnig að felast að brotið hafi verið framið af því ásetningsstigi sem krafa er 

gerð um í refsiákvæði og að það sé ólögmætt.  

 

Hrd. 2005, bls. 2688 (162/2005). Þrír pólskir ríkisborgarar voru ákærðir fyrir að hafa 

starfað án atvinnuleyfis í byggingarvinnu. Ákærðu óskuðu eftir því að þeim yrði ekki 

skipaður verjandi og í framhaldi af því voru teknar af þeim skýrslur fyrir héraðsdómi þar 

sem svör þeirra voru mjög óræð þegar þeir voru spurðir að því hvort þeir játuðu 

sakargiftir en fært var til bókar eftir einum þeirra með aðstoð dómtúlks: „Hann sagði að 

hann getur ekki sagt nei, hann verður að segja já, en bætti svo við að hann hefur sem sagt 

verið hérna og ætlar að fara svo aftur til Póllands, þá ætlaði A að vinna að atvinnu og 

dvalarleyfi hans, eftir að hann er búinn að prófa hann hér þennan stutta tíma.“ Hæstiréttur 

tók fram að ekki yrði ráðið af framburði ákærðu fyrir dómi að þeir hefðu skýlaust játað 

sakargiftir. Meðal annars af þeim ástæðum var héraðsdómurinn ómerktur og málinu vísað 

heim í hérað til löglegrar meðferðar.   

 

                                                            
5 Svala Ólafsdóttir: Handbók um meðferð opinberra mála, bls. 233. 
6 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1488. 
7 Johs. Andenæs: Norsk Straffeprosess, bls. 439. 
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Þessi dómur er merki um það að játning þurfi að vera skýr og afdráttarlaus til að unnt sé að 

telja hana skýlausa og farið verði með málið sem játningarmál.  

Til þess að játning geti talist skýr og afdráttarlaus verður hún einnig að taka til þess að 

brotið sé ólögmætt en í því felst m.a. að haldi sakborningur því fram að brot hafi verið framið 

af hlutrænum refsileysisástæðum, t.a.m. neyðarvörn, er ekki hægt að fara með málið sem 

játningarmál skv. 164. gr. sml.
8
 Ef ákærði telur háttsemina framkvæmda í skjóli hlutrænna 

refsileysisástæðna, þrátt fyrir að hann gerði það ekki í raun t.d. þegar farið er út fyrir mörk 

leyfilegrar neyðarvarnar, getur ekki verið um skýra og afdráttarlausa játningu að ræða þar sem 

í slíku tilfelli liggur ekki fyrir játning um ólögmætið.
9
 

 

Hrd. 1996, bls. 1323. Ákærði játaði að hafa slegið annan mann á dansleik en tók einnig 

fram að hinn maðurinn hefði átt upptökin með því að slá til sín að fyrra bragði og því 

hefði verið um sjálfsvörn að ræða. Um áverkana sagði ákærði að hann teldi verulegar 

líkur á að þeir væru eins og í ákæru greindi, m.a. brotin tönn. Héraðsdómari taldi að 

skilyrði 125. gr. laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála væru uppfyllt og tók málið 

til dóms. Héraðsdóminum var síðar áfrýjað til Hæstaréttar sem ómerkti dóminn og vísaði 

málinu heim í hérað með þeim rökum að framburður ákærða um önnur atriði málsins en 

að hafa slegið manninn væru ekki með þeim hætti að héraðsdómarinn gæti litið svo á að 

fyrir lægi skýlaus játning á sakargiftum í skilningi ákvæðisins.  

 

Í þessu máli lá fyrir játning á háttseminni, þ.e. ákærði játaði að hafa slegið manninn, en telja 

verður að ekki hafi legið fyrir játning þess efnis að verknaðurinn hafi verið ólögmætur heldur 

þvert á móti heldur ákærði því fram að verkið hafi verið lögmætt vegna þess að það var 

framið í neyðarvörn.   

Þá er það ekki nóg að játning taki til háttseminnar og ólögmætis heldur verður að felast 

viðurkenning á ásetningsstigi í henni til þess að hægt sé að fara með málið sem játningarmál 

skv. 164. gr. sml.
10

  

 

Hrd. 2000, bls. 2846 (186/2000). Maður var ákærður fyrir auðgunarbrot í opinberu starfi, 

m.a. fjárdrátt skv. 247., sbr. 138. gr. hgl. Ákærði gaf tvisvar skýrslu fyrir héraðsdómi þar 

sem hann játaði háttsemina en sagði að það hefði ekki verið ætlun hans að valda 

sveitarfélaginu tjóni heldur hafi verið um afleiðingar af viðskiptum með jörð að ræða. 

                                                            
8 Gorm Toftegaard Nielsen: Straffesagens gang, bls. 116. 
9 Gorm Toftegaard Nielsen: Straffesagens gang, bls. 116. 
10 Gorm Toftegaard Nielsen: Straffesagens gang, bls. 116. 



13 
 

Farið var með málið sem játningarmál og ákærði sakfelldur. Hæstiréttur ómerkti dóminn 

og vísaði málinu heim í hérað til löglegrar meðferðar með þeim rökum að skýringar 

ákærða gáfu ekki tilefni til að ætla, að ákærði hefði játað að háttsemin væri saknæm og 

gerð í auðgunarskyni. Auðgunarásetningur er skilyrði sakfellingar fyrir brot á ákvæðum 

XXVI. kafla hgl. og þar með hefði játning í þessu máli þurft að taka til háttseminnar og 

auðgunarásetnings til þess að unnt hefði verið að fara með málið sem játningarmál.  

 

Í ofangreindu máli hafði ákærði játað þá háttsemi sem hann var ákærður fyrir en ekki að 

auðgunarásetningur hefði legið að baki, en það er skilyrði fyrir sakfellingu vegna brota í 

XXVI. kafla hgl., sbr. 243. gr. hgl. Til frekari glöggvunar á þessu atriði skal tekið dæmi úr 

danskri dómaframkvæmd. 

  

Ufr. 2004, bls. 2191. T var ákærður fyrir að hafa stofnað lífi og heilsu K í hættu með því 

að hafa skotið úr haglabyssu á útihús á sveitabæ. K var staddur inni í húsinu. Við 

rannsókn málsins játaði T að hafa skotið úr byssunni á húsið en tók þó fram til skýringar 

að hann hefði ekki vitað að K var staddur inni í húsinu. Fyrir héraðsdómi var farið með 

málið sem játningarmál og T dæmdur til 9 mánaða fangelsisvistar. Landsrétturinn taldi að 

ekki lægi fyrir skýr og afdráttarlaus játning, ómerkti dóminn og vísaði málinu aftur heim í 

hérað. 

 

Það kemur ekki í veg fyrir að játning teljist skýr ef ákærði játar háttsemi en heimfærir hana til 

rangra lagaákvæða, t.d. þegar ákærði telur háttsemi falla undir lagaákvæði sem hefur mildari 

refsiramma en það ákvæði sem í raun á við.
11

 Til skýringar skal tekið dæmi þar sem ákærði 

játar að hafa slegið mann í andlitið með glerglasi sem brotnar við höggið. Ef ákærði játar 

háttsemina afdráttarlaust en telur að brotið sé minniháttar líkamsárás, sbr. 217. gr. hgl., er 

ólíklegt að sú heimfærsla ákærða komi í veg fyrir að farið sé með málið sem játningarmál 

enda ætti að vera nóg að hann játi þau efnisatriði sem leiða til beitingar 2. mgr. 218. gr. hgl. í 

stað 217. gr. hgl. 

Skilyrðið um að dómari telji játningu sannleikanum samkvæma leiðir af meginreglu 

sakamálaréttarfars um að leiða skuli hið sanna í ljós. Sannleiksreglan hefur þau áhrif að í 

sakamálaréttarfari gilda ekki meginreglurnar um samningsheimild og málsforræði aðila líkt 

og í einkamálaréttarfari með þeim afleiðingum að dómari er ekki bundinn af kröfum aðila og 

yfirlýsingum þeirra um sakarefnið.
12

 Af þessu leiðir að ákærði á ekki að eiga þess kost að játa 

                                                            
11 Gorm Toftegaard Nielsen: Straffesagens gang, bls. 117. 
12 Eva Smith: Straffeproces, bls. 16. 
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á sig brot sem hann framdi ekki eða taka á sig sök fyrir annan aðila þar sem dómara ber 

skylda til að hunsa játningu ef hann telur hana ekki sannleikanum samkvæma.
13

 Rökin fyrir 

sannleiksreglunni eru þau að það er talið vera helsta hættan í sakamálaréttarfari að saklausir 

menn séu dæmdir sekir
14

 og þar sem réttarvitund almennings krefst þess að saklausir menn 

séu ekki dæmdir til að þola refsingu eða refsikennd viðurlög er ekki sama formfesta í 

sakamálum og einkamálum.
15

 Til þess að koma enn frekar í veg fyrir að saklausir menn séu 

dæmdir til að þola refsingu hefur verið byggt á því að játning nægi ekki til sakfellis nema að 

fyrir liggi einhver önnur gögn sem styðja játninguna.
16

   

Það er skilyrði fyrir því að hægt sé að ljúka máli á grundvelli 164. gr. sml. að ekki komi 

fram krafa frá aðilum þess efnis að aðalmeðferð fari fram. Samkvæmt eldri lögum var ekki 

gert ráð fyrir því að ákærði gæti komið í veg fyrir að máli yrði lokið á sambærilegum 

grundvelli og hér er til skoðunar en með sml. var þessu breytt og nú er tekið fram að annar 

hvor aðila geti krafist þess að aðalmeðferð fari fram, sbr. lokamálsl. 1. mgr. 164. gr. sml. 

Hugsanlegt er að slík krafa komi fram af hálfu ákæruvalds ef um mjög alvarleg brot er að 

ræða og talið yrði að almannahagsmunir krefðust þess að aðalmeðferð færi fram.
17

 Einnig má 

hugsa sér að krafa um að aðalmeðferð færi fram kæmi frá ákærða ef hann teldi hana líklega til 

þess að varpa ljósi á atvik eða aðstæður sem kæmu honum vel við ákvörðun refsingar t.d. 

refsilækkunarástæður. Þetta myndi eiga við ef ekki væri hægt að sýna fram á hagstæð atvik 

eða aðstæður nema með framburði vitnis þar sem vitni verða ekki leidd fyrir dóm ef ljúka á 

máli á grundvelli 1. mgr. 164. gr. sml., sbr. gagnályktun frá 2. mgr. 164. gr. sml.
18

  

 

2.3 Kostir og gallar hraðari málsmeðferðar í játningarmálum 

Þar sem játningarmál fara með meiri hraða í gegnum dómskerfið er það mun hagstæðara fyrir 

réttarkerfið þegar hægt er að reka mál sem játningarmál þar sem það léttir af álagi á 

dómstólum og ákæruvaldi. Ekki má þó hraðinn verða svo mikill að hann bitni á vandaðri 

málsmeðferð.
19

 Sakborningur getur einnig haft hag af því að máli sé lokið sem játningarmáli 

þar sem málið hlyti skjótari málsmeðferð sem mögulega vekur minni athygli en ella.
20

 

 

                                                            
13 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 11.  
14 Gorm Toftegaard Nielsen: Straffesagens gang, bls. 113. 
15 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 11 og 12. 
16 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 11.  
17 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1488. 
18 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1489. 
19 Hjörtur O. Aðalsteinsson: „Hraðari meðferð játningarmála fyrir dómi“, bls. 25. 
20 Johs. Andenæs: Norsk Straffeprosess, bls. 437. 
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Sem dæmi um vandamál sem geta komið upp með meiri hraða við meðferð sakamáls fyrir 

dómstólum má nefna einkaréttarkröfur brotaþola. Skv. 2. mgr. 2. gr. sml. er heimilt að hafa 

uppi og dæma einkaréttarkröfur í sakamálum. Í eldri lögum var það gert að skilyrði fyrir því 

að hægt væri að sækja einkaréttarkröfu í sakamáli að það myndi ekki valda töfum á 

málsmeðferðinni. Þetta var gert í ljósi þess að rétturinn til að hafa uppi kröfuna í sakamáli var 

tjónþola til hagsbóta en megintilgangur sakamáls var að skera úr um sekt sakbornings og 

ákveða viðurlög.
21

 Í tíð eldri laga var því mögulegt að tjónþoli hefði lagt fram vinnu og 

kostnað við gerð einkaréttarkröfu í sakamálinu sem færi svo jafnvel til spillis, ef sakborningur 

játaði sök við þingfestingu og málinu lokið strax á því stigi, þar sem tjónþoli gerði mögulega 

ráð fyrir því að geta lagt fram einhver gögn á síðara stigi málsins. Með setningu  sml. var 

hættan á þessu minnkuð með því að nú ber dómara ekki að vísa kröfunni frá dómi ef hún 

veldur töfum á sakamáli heldur getur hann skilið hana frá málinu og vísað henni til meðferðar 

í sérstöku einkamáli, sbr. 1. mgr. 175. gr. sml.  

 

2.4 Norrænn réttur 

2.4.1 Danmörk 

Í Danmörku eru þrjú dómstig, þ.e. héraðsdómstólar (d. byret), millidómstig (d. Vestre og 

Østre Landsret) og Hæstiréttur (d. Højesteret).
22

 Þá skiptast sakamál í tvennt, annars vegar 

kviðdómsmál (d. nævningesager) og hins vegar meðdómsmál (d. domsmandssager). Í 

alvarlegustu málunum er notast við kviðdóm en í málum er teljast léttvæg og þar sem brotin 

varða einungis sektum er yfirleitt aðeins einn dómari sem fer með málið, þau mál sem ekki 

geta kallast alvarlegustu málin en eru heldur ekki svo léttvæg að þau eigi undir einn dómara er 

farið með sem meðdómsmál.
23

 Sé um játningarmál að ræða eru hvorki kviðdómendur né 

meðdómendur heldur aðeins einn dómari óháð því hversu alvarlegar sakir um er að ræða.
24

 

Í 1. mgr. 831. gr. dönsku réttarfarslaganna (d. retsplejeloven hér eftir skammstöfuð rpl.) er 

mælt fyrir um það hvernig með skuli fara játi ákærði sakir. Þá er mögulegt að taka málið strax 

til dóms án útgáfu ákæru og aðalmeðferðar, að tilteknum skilyrðum uppfylltum.
25

 Í stað ákæru 

er útbúin beiðni um málsmeðferð á grundvelli 831. gr. rpl. þar sem fram kemur um hvaða brot 

sé að ræða og á þeim grundvelli er dæmt, en í því felst að dómari má ekki fara út fyrir 

                                                            
21 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1493. 
22 Álit nefndar um milliliðalausa sönnunarfærslu í sakamálum, bls. 14. 
23 Gorm Toftegaard Nielsen: Straffesagens gang, bls. 113. 
24 Eva Smith: Straffeproces, bls. 189 og 190. 
25 Gorm Toftegaard Nielsen: Straffesagens gang, bls. 114. 
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beiðnina og dæma fyrir aðra háttsemi en þar kemur fram.
26

 Skilyrði fyrir þessari einfaldari 

málsmeðferð koma fram í 1. - 4 tl. 1. mgr. 831. gr. rpl. og eru þau að játningin sé studd með 

öðrum upplýsingum, sakborningur og ákærandi gefa samþykki sitt, dómurinn telur að ekki sé 

varhugavert að fara með málið á þennan veg og að ekki sé deilt um hvort tiltekin ákvæði 

dönsku hegningarlagana (d. straffeloven) komi til skoðunar, m.a. ákvæði um öryggisgæslu ef 

sakborningur er sýknaður vegna sakhæfisskorts.  

Eins og komið hefur fram þarf játningin að uppfylla ákveðin skilyrði svo hægt sé að fara 

með málið sem játningarmál skv. 831. gr. rpl. Við fyrirtöku er málið tekið fyrir og þar er 

sakborningi gert að gefa skýrslu þar sem hann, persónulega, ber fram trúverðuga játningu, en í 

því felst að ekki er nóg að hann komi fyrir dóm og staðfesti lögregluskýrslu þar sem fram 

kemur að hann hafði áður játað við skýrslutöku hjá lögreglu.
27

 Í kröfunni um að hann geri 

þetta persónulega felst m.a. að hann getur ekki falið verjanda sínum að koma fram fyrir sína 

hönd.
28

 Einnig er gerð sú krafa að játningin verður að styðjast við fleiri sönnunargögn og 

getur hún því ekki verið grundvöllur sakfellingar ein og sér. Því eru áhrif hennar aðallega þau, 

að gerðar eru minni kröfur til ákæruvaldsins við að axla sönnunarbyrðina.
29

 Þar sem játning er 

ekki bindandi yfirlýsing heldur aðeins sönnunargagn í sakamálum getur sakborningur hvenær 

sem er afturkallað játningu sína, þangað til dómur fellur, með þeim afleiðingum að ekki er 

hægt að halda áfram með málið í þessum einfaldari farvegi heldur verður að fylgja venjulegri 

málsmeðferð, m.a. að fá kviðdómendur eða meðdómendur í málið. Eftir að dómur fellur 

verður að áfrýja dóminum til að geta dregið játninguna til baka.
30

 

Mál vegna brota sem eingöngu varða fésektum má fara með í samræmi við 832. gr. 

dönsku réttarfarslaganna þar sem mælt er fyrir um það að ákærandi getur gefið sakborningi 

kost á að ljúka málinu utan dómstóla með því að gangast undir sekt. Skilyrði þess að hægt sé 

að fara þessa leið er m.a. að sakborningur játi sök sína og sé tilbúinn til að gangast undir 

sektina. Af því leiðir að neiti sakborningur sök eða samþykkir ekki þessa málsmeðferð verður 

að fara með málið fyrir dómstóla þar sem það hlýtur venjulega meðferð.
31

 Framkvæmdin er á 

þá leið að ákærandi sendir sakborningi ákæru ásamt gíróseðli þar sem fram kemur fjárhæð 

sektarinnar og um hvaða brot sé að ræða. Sé gíróseðillinn greiddur er litið svo á að 

sakborningur játi háttsemina og fallist á þessa málsmeðferð.
32

 Ríkissaksóknari hefur gefið út 

                                                            
26 Eva Smith: Straffeproces, bls. 189. 
27 Gorm Toftegaard Nielsen: Straffesagens gang, bls. 114. 
28 Eva Smith: Straffeproces, bls. 187. 
29 Gorm Toftegaard Nielsen: Straffesagens gang, bls. 114. 
30 Eva Smith: Starffeproces, bls. 190. 
31 Gorm Toftegaard Nielsen: Straffesagens gang, bls. 124. 
32 Eva Smith: Straffeproces, bls. 192. 
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taxta þar sem fram koma fjárhæðir sekta fyrir flest brot.
33

 Þar að auki er sakborningi oft gert 

að greiða málskostnað og í mörgum tilvikum er auk fésektar mögulegt að mæla fyrir um 

upptöku eigna.
34
 Úr einkaréttarkröfum verður á hinn bóginn ekki leyst með sektargerð en 

lögreglan getur gert það að skilyrði fyrir því að fara með málið í þennan farveg að 

einkaréttarkröfur hafi verið greiddar.
35

 Vararefsing fésektar getur ekki komið til sé farið með 

málið í þennan farveg.  

Athyglisvert er að í dönsku réttarfarslögunum er mun ítarlegra ákvæði um meðferð 

játningarmála en hér á landi. T.d. er gerð krafa um það í lögunum að játning sé studd öðrum 

gögnum en það er ekki gert að kröfu í sml., þrátt fyrir að sú sé raunin í framkvæmd.
36

 Þá ber 

einnig að minnast á það að í dönsku lögunum er ákvæði þess efnis að ef kæmi til greina að  

beita öryggisgæslu vegna sakhæfisskorts er ekki hægt að fara með málið sem játningarmál en 

um þetta eru engin ákvæði í sml.  

  

2.4.2 Noregur 

Í Noregi eru þrjú dómstig en þau eru héraðsdómstólar (n. tingrett), dómstólar á millidómsstigi 

(n. lagmannsrett) og Hæstiréttur (n. Høyesterett).
37

 Sakamál skiptast í tvennt, þ.e. annars 

vegar mál þar sem einn dómari dæmir (n. enedommersaker) og hins vegar kviðdómsmál (n. 

meddomsrettssaker).
38

 Í þeim málum sem einn dómari dæmir er málsmeðferð mun einfaldari 

og því er aðeins notast við hana þegar ákveðin skilyrði eru uppyllt og ákærði samþykkir að 

þannig sé farið með málið. Þetta getur m.a. átt við í játningarmálum.
39

 Í 248. gr. norsku 

sakamálalaganna (n. Straffeprosessloven, hér eftir skammstöfuð spl.) er mælt fyrir um 

meðferð játningarmála. 

Líkt og í Danmörku er það ákæruvaldið sem leggur fram beiðni um að farið sé með málið 

á grundvelli 248. gr. spl. og liggi samþykki sakbornings fyrir og dómari telur ekki varhugavert 

að fara með málið sem játningarmál þarf ekki að útbúa ákæru né halda aðalmeðferð í málinu 

séu skilyrði 248. gr. spl. uppfyllt.  

Skilyrði fyrir þessari málsmeðferð eru þau að játning sé skýr og óskilyrt auk þess sem hún 

verður að vera studd frekari gögnum, sbr. 2. málsl. a. liðar 1. mgr. 248. gr. spl. Um þessi atriði 

hefur verið fjallað og vísast því til þeirrar umfjöllunar. Önnur skilyrði þess að hægt sé að fara 

                                                            
33 Gorm Toftegaard Nielsen: Straffesagens gang, bls. 121. 
34 Gorm Toftegaard Nielsen: Straffesagens gang, bls. 122 og 123. 
35 Gorm Toftegaard Nielsen: Straffesagens gang, bls. 123. 
36 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 11. 
37 Álit nefndar um milliliðalausa sönnunarfærslu í sakamálum, bls. 15. 
38 Domstolene i Norge, bls. 5. 
39 Domstolene i Norge, bls. 5. 
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með málið sem játningarmál koma annars vegar fram í 2. og 4. mgr. 248. gr. spl. og hins 

vegar í 1. málsl. a. liðar 1. mgr. 248. gr. spl. Í 2. mgr. er mælt fyrir um að ekki sé hægt að fara 

með málið sem játningarmál ef til skoðunar kemur að beita refsihækkunarheimildum vegna 

ítrekunar, brotasamsteypu eða þeirri refsihækkunarheimild sem kemur fram í 233. gr norsku 

hegningarlaganna (n. straffeloven) og snýr að refsihækkun vegna ofbeldisbrota. Í 4. mgr. 

kemur fram það skilyrði að ekki sé unnt að fara með mál sem játningarmál ef vafi leikur á um 

sakhæfi sakbornings. Í 1. málsl. 1. mgr. 248. gr. spl. kemur fram veigamikill munur á norsku 

lögunum annars vegar og dönsku og íslensku lögunum hins vegar, en það er það skilyrði að 

ekki verður farið með mál sem játningarmál ef brot getur varðað fangelsi í meira en 10 ár en 

þá verður að fara með málið sem kviðdómsmál.
40

 Þetta er í samræmi við það sem gilti hér á 

landi fyrir tíð sml. líkt og komið hefur fram. 

Athyglisverður er sá munur á meðferð játningarmála á Íslandi annars vegar og í 

Danmörku og Noregi hins vegar að á Íslandi er gert ráð fyrir því að ákæra sé gefin út áður en 

til skoðunar kemur hvort málinu sé hægt að ljúka sem játningarmáli á meðan í Danmörku og 

Noregi er ákæra ekki gefin út í þessum tilfellum. Ekkert er fjallað um þetta í greinargerð með 

frumvarpi því sem varð að sml. en ætla má að sú framkvæmd að þurfa ekki að útbúa ákæru 

myndi spara ákæruvaldinu bæði fé og tíma. 

 

2.5 Meðferð játningarmála í Bandaríkjunum og Bretlandi  

2.5.1 Plea bargain  

Í Bandaríkjum Norður Ameríku (hér eftir skammstafað BNA) og Englandi tíðkast 

málsmeðferð er nefnist „plea bargain“. Í henni felst að fram fara samræður milli saksóknara 

og verjanda sakbornings í því skyni að komast að samkomulagi um það hvernig ljúka skuli 

málinu.
41

 Þessar samræður eru mjög óformlegar og geta átt sér stað á skrifstofu saksóknara 

eða jafnvel frammi á gangi í dómshúsinu þar sem lögmenn sem ekki hafa kynnt sér málið til 

hlítar taka ákvarðanir um hvernig ljúka eigi málinu án þess að nokkur sönnunarfærsla fari 

fram.
42

 Með slíkum samningum eru báðir aðilar að taka á sig nokkra áhættu, sakborningurinn 

með því að játa á sig sök í stað þess að láta reyna á málið fyrir dómstólum þar sem hann kynni 

að hljóta mildari refsingu en saksóknarinn er reiðubúinn til að semja um eða jafnvel verða 

                                                            
40 Domstolene i Norge, bls. 5. 
41 Yale Kamisar, Wayne R. LaFave og Jerold H. Israel: Modern Criminal Procedure. Cases – comments – 

questions, bls. 1301. 
42 Robert E. Scott og William J. Stuntz: „Plea Bargaining as Contract“, bls. 1911. 
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sýknaður með dómi, en saksóknarinn er að taka þá áhættu að semja um mildari refsingu en 

mögulegt væri að ná fram fyrir dómstólum.
43

 

Til eru margar tegundir af „plea bargain“ en þær algengustu eru þær að í skiptum fyrir 

játningu sakbornings komi saksóknari til móts við sakborning og grípi til eins af eftirtöldum 

úrræðum. Í fyrsta lagi getur saksóknari mælt með ákveðinni refsingu við dómara, í öðru lagi 

getur hann heimfært brot undir vægara refsiákvæði en ella og í þriðja lagi getur hann fallið  

frá einum eða fleiri ákæruliðum í ákæru.
44

   

Það að saksóknari mælir með ákveðinni refsingu getur m.a. falið í sér að hann mælir með 

vægari refsingu fyrir sakborning eða að hann fari ekki fram á hámarksrefsingu. Yfirleitt er 

þetta framkvæmt á þann veg að saksóknari lofar sakborningi að mæla með ákveðinni refsingu, 

t.d. fjölda ára í fangelsi, sem þeir hafa komist að samkomulagi um í skiptum fyrir það að 

sakborningur játi sig sekan.
45

 Ef sakborningur tekur þá ákvörðun að gangast undir slíkt 

samkomulag er hann að taka áhættu þar sem dómarinn er ekki bundin af loforðum 

saksóknarans og þar af leiðandi er möguleiki á því að dómarinn fari ekki að tilmælum 

saksóknarans varðandi ákvörðun refsingar.
46

  

Þegar saksóknari ákveður að heimfæra brotið undir vægara refsiákvæði en það gefur 

tilefni til, mælir hann með því við dómara að svo skuli gert en það er yfirleitt ekki hans að 

ákveða þar sem dómurinn þarf að gefa samþykki sitt og í sumum tilvikum þarf saksóknarinn 

að leggja fram ástæður þess að hann mæli með því að þetta verði gert.
47

 

Í þeim tilvikum þar sem saksóknari fellir niður ákæruliði í ákæru næst samkomulag milli 

saksóknara og sakbornings um að í skiptum fyrir játningu mun saksóknarinn fara fram á það 

við dómara að ákveðnum kröfum verði vísað frá dómi. Yfirleitt þarf samþykki dómsins til 

þess.
48

  

 

                                                            
43 Robert E. Scott og William J. Stuntz: „Plea Bargaining as Contract“, bls. 1914. 
44 Yale Kamisar, Wayne R. LaFave og Jerold H. Israel: Modern Criminal Procedure. Cases – comments – 

questions, bls. 1301. 
45 Yale Kamisar, Wayne R. LaFave og Jerold H. Israel: Modern Criminal Procedure. Cases – comments – 

questions, bls. 1301. 
46 Yale Kamisar, Wayne R. LaFave og Jerold H. Israel: Modern Criminal Procedure. Cases – comments – 

questions, bls. 1301. 
47 Yale Kamisar, Wayne R. LaFave og Jerold H. Israel: Modern Criminal Procedure. Cases – comments – 

questions, bls. 1302. 
48 Yale Kamisar, Wayne R. LaFave og Jerold H. Israel: Modern Criminal Procedure. Cases – comments – 

questions, bls. 1302. 
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2.5.2 Gagnrýni á plea bargain 

Flestir fræðimenn í Bandaríkjunum telja þessa framkvæmd ekki heppilega en hið sama verður 

ekki sagt um þá sem starfa í refsivörslukerfinu, þ.e. dómara, saksóknara og verjendur.
49

   

Helstu rökin gegn „plea bargain“ eru þau að verið sé að refsa sakborningum fyrir að nýta 

stjórnarskrárbundin réttindi sín til þess að láta reyna á mál sitt fyrir dómstólum. Sýnt hefur 

verið fram á að refsingar þeirra sem láta reyna á rétt sinn til réttlátrar málsmeðferðar eru allt 

að 500% hærri en þeirra sem gera „plea bargain“ í BNA.
50

 

Ekki er heldur öruggt að dómari taki tillit til tilmæla saksóknara um hæfilega refsingu.  

Þetta vandamál varð til þess að í Englandi var sá möguleiki kannaður að gera þetta mun 

formlegra á þann veg að dómari gefi upp fyrirfram hversu mikinn afslátt hann myndi veita af 

refsingu í skiptum fyrir játningu.
51

 Yrði þetta að veruleika vakna álitamál um hvort sú 

meðferð brjóti gegn 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu sem mælir fyrir um rétt manna til 

réttlátrar málmeðferðar fyrir óháðum og óhlutdrægum dómstóli. Í slíkum tilvikum væri 

sakborningum sem vilja láta reyna á mál sitt fyrir dómstólum refsað fyrir það með þyngri 

refsingu en ella.
52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
49 Robert E. Scott og William J. Stuntz: „Plea Bargaining as Contract“, bls. 1909. 
50 Timothy Lynch: „The case against plea bargainingin“, bls. 26. 
51 Gorm Toftegaard Nielsen: Straffesagens gang, bls. 125.  
52 Gorm Toftegaard Nielsen: Straffesagens gang, bls. 125. 
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3. Játningar á rannsóknarstigi  

3.1 Meginreglan um milliliðalausa sönnunarfærslu 

Í reglunni um milliliðalausa sönnunarfærslu felst að öll sönnunargögn skuli færð fyrir þann 

dómstól, sem fer með sakamál á hendur sakborningi og ákvarðar honum viðurlög, verði hann 

fundinn sekur.
53

 Reglan er talin felast í 1. mgr. sem og d-lið 3. mgr. 6. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu.
54

 Í íslenskum rétti kemur reglan fram í 70. gr. stjórnarskrár 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir skammstöfuð stjskr.), 6. gr. laga um 

Mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994
55

 og í 1. mgr. 111. gr., 1. mgr. 112. gr. og 2. mgr. 

208. gr. sml. Í 1. mgr. 111. gr. sml. er mælt fyrir um það að dómur skuli byggður á 

sönnunargögnum sem færð eru fram við meðferð máls fyrir dómi, í 1. mgr. 112. gr. sml. 

kemur fram að öflun sönnunargagna skuli að jafnaði fara fram fyrir þeim dómara sem fer með 

málið og dæmir í því. Í 2. mgr. 208. gr. sml. er svo mælt fyrir um að Hæstiréttur getur ekki 

endurmetið niðurstöðu héraðsdómara um sönnunargildi framburðar nema sá sem framburðinn 

gaf komi fyrir Hæstarétt og gefi þar skýrslu. Reglan er í raun leidd af reglunni um 

milliliðalausa málsmeðferð en sú regla nær til allrar málsmeðferðarinnar frá því að ákæra er 

gefin út og þangað til að dómur fellur. Meginreglan um milliliðalausa sönnunarfærslu nær 

hins vegar aðeins til sönnunarfærslu fyrir dómi og er þar af leiðandi þrengri.
56

 Tilvist 

reglunnar má rekja til sannleiksreglunnar sem, eins og áður hefur komið fram, felst í því að 

leiða skuli hið sanna í ljós í málinu með það fyrir augum að sakfella ekki saklausan mann. 

Meiri líkur eru taldar á því að dómari komist að réttri niðurstöðu í sakamáli ef hann hefur átt 

þess kost að kynna sér sönnunargögn sem liggja fyrir í málinu af eigin raun en í því felst m.a. 

að skýrslutaka af ákærðu og vitnum fari fram fyrir dómaranum.
57

 Þar sem skýrslugjöf fer fram 

fyrir dómaranum á hann auðveldara með að meta trúverðuleika vitnis ásamt því að hann getur 

beint spurningum til þess í því skyni að varpa frekari ljósi á málið.
58

 Frá umræddri meginreglu 

eru undantekningar sem koma fram í 2. og 3. mgr. 111. gr. sml. Í 1. málsl. 2. mgr. kemur fram 

að hafi sakborningur eða vitni gefið skýrslu fyrir dómi við rannsókn málsins er dómara 

heimilt að taka slíka skýrslu til greina sem sönnunargagn nema annar hvor aðilanna krefjist 

þess að ný skýrsla verði tekin eða dómari telur ástæðu til þess. Þá er í 2. málsl. 2. mgr. 111. 

gr. sml. mælt fyrir um að í málum er varða kynferðisbrot gegn börnum skuli brotaþoli ekki 

koma aftur fyrir dóm til skýrslugjafar nema dómari telji sérstaka ástæðu til þess. Í 3. mgr. 111. 

                                                            
53 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 87.  
54 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 87. 
55 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 233. 
56 Álit nefndar um milliliðalausa sönnunarfærslu í sakamálum, bls. 7. 
57 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 23. 
58 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 19. 
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gr. sml. er dómara gert að meta það hvort lögregluskýrsla hafi sönnunargildi og hversu mikið 

það ætti að vera. Skilyrði fyrir því að slík skýrsla geti haft sönnunargildi er að sá sem hana gaf 

geti ekki mætt fyrir dóm við meðferð málsins. Slík aðstaða getur verið uppi ef skýrslugjafi er 

látinn eða staddur í fjarlægu landi og ekki eru tök á því að hann gefi skýrslu skv. 4. mgr. 116. 

gr. sml.
59

  

 

3.2 Framlagning lögregluskýrslna í dómsmáli 

Þegar sakborningur játar sök fyrir lögreglu er það skráð í lögregluskýrslu en hér á landi sem 

og annars staðar hefur það tíðkast að ákæruvaldið leggi lögregluskýrslur fram í dómsmálum 

með það fyrir augum að skýra dómara frá málsatvikum.
60

 Í ljósi meginreglunar um 

milliliðalausa sönnunarfærslu mætti ætla að sú framkvæmd, að leggja fram lögregluskýrslur 

er varða framburð ákærða eða vitna fyrir lögreglu, væri tilgangslaus þar sem sá er 

framburðinn gaf kæmi fyrir dóminn og gæfi skýrslu þar. Nauðsynlegt er þó að líta á þetta 

álitaefni í víðara samhengi t.d. með því að skoða ákvæði sml. sem hafa að geyma undanþágur 

frá meginreglunni. Þar má nefna 3. mgr. 111. gr. þar sem mælt er fyrir um það að sé 

ómögulegt að fá viðkomandi fyrir dóminn til skýrslugjafar beri dómara að meta hvort 

lögregluskýrslur hafi sönnunargildi og þá hversu mikið. Til þess að geta metið það þarf að 

sjálfsögðu að vera búið að leggja skýrslurnar fram í dómsmálinu. Reynt hefur á það fyrir 

dómstólum hvort heimilt sé að leggja fram lögregluskýrslur er hafa að geyma framburð fyrir 

lögreglu, sbr. eftirfarandi dóm þar sem þessi framkvæmd var ekki talin ámælisverð heldur 

þvert á móti nauðsynleg. Í héraðsdóminum, sem staðfestur var með vísan til forsendna í 

Hæstarétti, er álitamálið skoðað í víðu samhengi og komist að vel rökstuddri niðurstöðu.  

 

Hrd. 1992, bls. 1639. Ákærði gerði þá kröfu að ákæruvaldinu yrði gert skylt að draga til 

baka öll utanréttarvottorð þeirra manna, sem skylt væri að koma fyrir dóm sem vitni. Með 

utanréttarvottorðum var átt við lögregluskýrslur. Dómarinn rakti eftirtalin ákvæði. Í 67. 

gr. laga um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 var mælt fyrir um það að rannsókn 

sakamála hafi það markmið að afla gagna m.a. til undirbúnings málsmeðferðar. Dómarinn 

taldi að þetta ákvæði bæri að skilja á þann veg að þau gögn sem aflað yrði við 

rannsóknina yrðu lögð fram í dómsmálinu sem fylgdi í kjölfar rannsóknarinnar. Þá vísaði 

dómarinn til 3. mgr. 119. gr. laganna þar sem mælt var fyrir um skyldu dómara til að 

kanna hvort slíkir ágallar væru á málinu að honum bæri að vísa málinu frá ex officio. Í 

þeirri grein var m.a. gert ráð fyrir því að dómari vísi máli frá dómi ef rannsókn máls hafði 

                                                            
59 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 24. 
60 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 236. 
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verið haldin ágöllum. Dómarinn taldi útilokað fyrir dómara að verða við þessari skyldu 

sinni ef ekki lægju fyrir lögregluskýrslur. Í 122. gr. laganna var mælt fyrir um að við 

þingfestingu leggi dómari fram ákæru og önnur gögn málsins. Ef óheimilt væri að leggja 

fram lögregluskýrslur yrði í mörgum tilfellum ekki öðrum gögnum til að dreifa en ákæru 

og sakarvottorði en það gæti ekki staðist m.a. ef horft væri til 125. gr. laganna þar sem 

mælt var fyrir um meðferð játningarmála en eitt skilyrði fyrir slíkri málsmeðferð var að 

dómari dragi ekki játningu í efa. Slíkt mat gæti ekki farið fram ef aðeins yrði lögð fram 

ákæra og sakarvottorð. Að lokum benti dómarinn á að í upphafi aðalmeðferðar bæri 

ákæranda að gera grein fyrir hvaða gögnum ákæran er studd sbr. 3. mgr. 129. gr. laganna. 

Ef ekki væri heimilt að leggja fram lögregluskýrslur væri ákæranda í mörgum tilfellum 

ekki mögulegt að gera grein fyrir ákærunni þar sem hún væri ekki studd neinum 

framlögðum gögnum. Með vísan til alls framangreinds ásamt því að ekki yrði séð að það 

hafi vakað fyrir löggjafanum að breyta hvernig framlagningu skjala er háttað með lögum 

um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 varð héraðsdómarinn ekki við þessari kröfu 

ákærða og tók fram að ákæruvaldinu væri ekki aðeins rétt heldur beinlínis skylt að leggja 

fram lögregluskýrslurnar í málinu. 

 

Þau ákvæði laga um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 sem vísað er til í ofangreindum 

dómi eru að mestu leyti óbreytt í sml. og því má fullyrða að fordæmisgildi dómsins sé enn í 

fullu gildi. 

Háttur sá að leggja lögregluskýrslur fram í sakamálum hefur heldur ekki verið talinn 

stangast á við Mannréttindasáttmála Evrópu.
61

 En þrátt fyrir að heimilt sé að leggja 

lögregluskýrslur fram í dómsmáli eru sett takmörk við því að byggja á slíkum gögnum þegar 

komist er að niðurstöðu í dómsmáli en um það verður fjallað í næsta kafla.    

 

3.3 Misræmi við skýrslugjöf hjá lögreglu annars vegar og fyrir dómi hins vegar  

Rannsókn sakamála felur oftast meðal annars í sér formlegar skýrslutökur af sakborningum 

sbr. 1. mgr. 58. gr. sml. Við slíka skýrslutöku getur játning sakbornings komið fram en áður 

hefur verið fjallað um að heimilt sé að leggja lögregluskýrslu, þar sem játning er skráð, fram í 

dómsmáli sem síðar er höfðað. Álitamál er hvaða áhrif slík játning sakbornings fyrir lögreglu 

kann að hafa við sönnunarmat í sakamáli sem síðar er höfðað gegn honum ef sakborningur 

neitar svo sök fyrir dómi.  

Í ljósi meginreglunar um milliliðalausa sönnunarfærslu í sakamálum má ætla að ekki sé 

heimilt leggja lögregluskýrslur til grundvallar dómsniðurstöðu ef þær eru ekki í samræmi við 

                                                            
61 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 237. 
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það sem fram kemur við skýrslugjöf fyrir dómi. Af því mætti draga þá ályktun að játning 

sakbornings við skýrslutöku hjá lögreglu hefði engin áhrif ef ekki kæmi játning frá honum við 

skýrslutöku fyrir dómi. Þessu til stuðnings má nefna að í greinargerð með frumvarpi því sem 

varð að lögum um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 er sérstaklega tekið fram að 

lögregluskýrslur sem og önnur utanréttarvottorð skuli ekki leggja til grundvallar nema í þeim 

undantekningartilvikum sem þegar hefur verið gerð grein fyrir.
62

 Hæstiréttur hefur oft á 

grundvelli þessara sjónarmiða hafnað því að leggja beri framburð ákærða eða vitna hjá 

lögreglu til grundvallar ef hann stangast á við framburð þeirra fyrir dómi, sbr. t.d. eftirfarandi 

dóm.  

 

Hrd. 1995, bls. 3238. J var ákærður fyrir fjölda innbrota. Við skýrslutöku hjá lögreglu 

játaði hann öll brotin. Þegar fyrir dóm var komið neitaði hann svo að hafa framið flest 

brotanna. Í héraði var J sakfelldur fyrir alla ákæruliði með vísan til játningarinnar fyrir 

lögreglu. Tekið var fram að skýringar J á afturhvarfi frá játningu hafi verið afar 

ótrúverðugar og ekki marktækar. Hæstiréttur sýknaði J aftur á móti af flestum 

ákæruliðum með þeim rökum að ekki nyti annarra sönnunargagna við en játningar J fyrir 

lögreglu og þar sem J neitaði sök fyrir dómi og ekkert annað í málinu tengdi ákærða við 

brotin hefði ákæruvaldinu ekki tekist að axla sönnunarbyrði í málinu.       

 

Í ofangreindum dómi tók Hæstiréttur sérstaklega fram að lögreglumennirnir sem tóku 

skýrsluna af J höfðu ekki komið fyrir dóm. Hafa verður í huga að þrátt fyrir að 

lögregluskýrslan sjálf hafi ekki sönnunargildi í málinu er vitnaskýrsla þess lögreglumanns 

sem tók lögregluskýrsluna fullgilt sönnunargagn í málinu líkt og á við um skýrslur annarra 

vitna.
63

 Slíkur framburður lögreglumanna getur þó ekki haft afgerandi þýðingu ef ekki eru 

önnur sönnunargögn sem styðja þann framburð.
64

 Þessu til stuðnings skuli tveir dómar teknir 

til skoðunar þar sem reynt hefur á sönnunargildi framburðar lögreglumanna fyrir dómi um 

efni lögregluskýrslna. 

 

Hrd. 2001, bls. 498 (404/2000). Ó var ákærður fyrir ölvunarakstur sem lauk með því að 

hann ók bifreið sinni utan í jarðgöng og yfirgaf hana. Um klukkustund síðar hafði hann 

samband við lögreglu og tilkynnti um slysið. Í kjölfarið var hann handtekinn og var þá 

nokkuð ölvaður. Fyrir lögreglu játaði hann að hafa drukkið áfengi fyrir slysið og neitaði 

                                                            
62 Alþt. 1989-90, A-deild, bls. 3875. 
63 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 27. 
64 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 27. 
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því að hafa drukkið eftir það. Þegar fyrir dóm var komið neitaði Ó hins vegar að hafa 

drukkið fyrir slysið og sagðist hafa drukkið eftir að hann kom heim en áður en lögreglan 

kom og handtók hann. Fyrir dómi báru lögreglumennirnir sem tóku lögregluskýrsluna af 

Ó að hann hefði staðfest skýrsluna þar sem fram kom að hann hefði drukkið áfengi áður 

en slysið varð og þá báru lögreglumennirnir einnig um það að Ó hefði neitað því að hafa 

drukkið áfengi eftir slysið. Hæstiréttur sýknaði ákærða en í dóminum sagði „Samkvæmt 

framansögðu stangast framburður ákærða fyrir dómi í verulegum atriðum á við það, sem 

eftir honum er haft í lögregluskýrslu, og það, sem lögreglumenn bera fyrir dómi að hann 

hafi skýrt þeim frá. Með hliðsjón af 1. mgr. 48. gr. laga nr. 19/1991 um meðferð 

opinberra mála verður sakfelling ákærða ekki reist á því, sem skráð var eftir honum í 

lögregluskýrslu, nema önnur atriði styðji þann framburð í verulegum atriðum. Breytir þar 

engu um þótt lögreglumenn þeir, sem í hlut áttu, hafi fyrir dómi skýrt frá samtölum sínum 

við ákærða og framburði hans við skýrslutöku hjá lögreglu. Verður því hvorki lagt til 

grundvallar að ákærði hafi á fyrri stigum sjálfur borið um drykkju sína aðfaranótt 20. apríl 

2000 né að hann hafi þá neitað að hafa neytt áfengis eftir óhappið og áður en blóðsýni var 

tekið til vínandagreiningar.“  

  

Framangreindur dómur er skýrt merki um það að vitnisburður lögreglumanna um það sem átti 

sér stað við skýrslutökur hjá lögreglu hefur afar lítið sönnunargildi enda tekur Hæstiréttur 

fram í dóminum að varhugavert sé að sakfella ákærða þrátt fyrir að frásögn hans um 

áfengisneyslu eftir að akstri lauk séu ótrúverðugar. 

 

Hrd. 29. janúar 2009 (558/2008). X var ákærður fyrir kynferðislega áreitni skv. 199. gr. 

hgl. með því að hafa gripið um og kreist hægri rasskinn A í rúllustiga í Smáralind. Þegar 

lögreglan hafði uppi á X játaði hann að hafa klipið tvisvar í rasskinn A og tók fram að það 

hefðu verið mistök og að hann sæi eftir atvikinu. Við seinni skýrslutöku hjá lögreglu 

neitaði X svo að atviki málsins væri svona háttað heldur hafi hann klappað létt á mjóbak 

A, beðist afsökunar og sagst hafa farið mannavillt. Fyrir dómi neitaði X sök. Hæstiréttur 

fjallaði um sönnunargildi frumskýrslu lögreglu og vitnisburðar þeirra lögreglumanna sem 

hana skrifuðu með eftirfarandi orðum, „Um sönnun þess hvernig atvikið í rennistiganum 

gerðist nákvæmlega verður fyrst litið til þess að lögreglumennirnir tveir sáu það ekki. Þeir 

ræddu hins vegar við ákærða og vitnin tvö í Smáralind litlu síðar og gáfu um það 

frumskýrslu samdægurs.  Fyrir dómi greindu þeir frá því, sem þeir töldu þau hafa sagt, 

meðal annars um það hvar og hvernig snerting ákærða við bakhluta A hafi verið. 

Framburður ákærða fyrir dómi um þetta stangast í verulegum atriðum á við það, sem eftir 

honum er haft í lögregluskýrslunni, og það sem lögreglumennirnir báru fyrir dómi um 
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hverju hann hafi skýrt þeim frá. Með hliðsjón af 1. mgr. 111. gr. laga nr. 88/2008 um 

meðferð sakamála, sbr. 1. mgr. 48. gr. þágildandi laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra 

mála, verður sakfelling ákærða ekki reist á því, sem skráð var eftir honum í 

lögregluskýrslu nema önnur atriði styðji þann framburð í verulegum atriðum. Breytir þar 

engu um þótt lögreglumennirnir hafi fyrir dómi skýrt frá samtali við ákærða. Verður því 

ekki lagt til grundvallar að hann hafi á frumstigi málsins sjálfur borið að hafa tvisvar 

sinnum gripið í rasskinn konunnar [...].“ 

 

Í þessum dómi var ekki um formlega skýrslutöku lögreglu að ræða en í slíkum tilfellum má 

ætla að sönnunargildi framburðarins sé enn minna en þegar um formlegar skýrslutökur er að 

ræða.
65

  

Samkvæmt framansögðu er óheimilt að byggja dóm á játningu sem kemur fram í 

lögregluskýrslu ef hún stangast á við skýrslutökur fyrir dómi ef ekki liggja fyrir frekari 

sönnunargögn sem styðja sakfellingu. Ef önnur sönnunargögn styðja hins vegar játninguna hjá 

lögreglu er raunin önnur enda sýnir dómaframkvæmd, sérstaklega varðandi fíkniefna- og 

ölvunarakstursbrot, að ef menn játa skýlaust fyrir lögreglu er það ekki talið trúverðulegt ef 

þeir skipta um skoðun fyrir dómi nema hægt sé að sýna fram á að játningin fyrir lögreglu sé 

röng eða breyttur framburður styðjist við skýringar sem mark er á takandi.
66

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
65 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 27. 
66 Guðjón Magnússon: „Má hraða meðferð játningarmála frá því sem nú er?“, bls. 29. 
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4. Önnur áhrif játningar í sakamálum 

4.1 Sáttamiðlun  

Síðastliðna áratugi hefur aukin áhersla verið lögð á að leita leiða til að bregðast við afbrotum 

með nýjum úrræðum án afskipta hins eiginlega refsivörslukerfis með það fyrir augum að 

draga úr fangelsisvist og annarri frelsisskerðingu.
67

 Sáttamiðlun er úrræði sem byggist á 

hugmyndafræði uppbyggilegrar réttvísi og felst í því að brotamaður og brotaþoli komi saman 

og finni sameiginlega lausn á sínum málum án þess að opinber stofnun komi þar að.
68

 Með 

úrræðinu er hægt að ljúka minniháttar málum á mun ódýrari og fljótvirkari hátt en ef fara 

þyrfti með þau fyrir dómstóla. Þannig standa efnahagsleg rök til þess að beita sáttamiðlun þar 

sem kostnaður við úrræðið er ekki mikill.
69

 Þar að auki hafa málsaðilarnir mun meiri áhrif á 

niðurstöðu mála og það getur svo haft þau áhrif að meiri líkur eru á að niðurstaðan sé 

endanleg og að báðir aðilar gangi sáttir frá borði.
70

 Sáttamiðlun er þó ekki fullkomin frekar en 

önnur úrræði. Sem galla við beitingu úræðisins má nefna að ekki er tryggt að 

jafnræðissjónarmiða sé gætt þar sem sambærileg mál fá ekki endilega sambærilega meðferð 

vegna þess að sáttamiðlun getur ekki farið fram nema með samþykki beggja aðila. Þá ber að 

nefna að réttaröryggi kann að fara forgörðum.
71

 

Um sáttamiðlun í íslenskum rétti eru ekki sett lagaákvæði en Ríkissaksóknari hefur gefið 

út fyrirmæli nr. 1/2011 um sáttamiðlun þar sem kveðið er á um skilyrði þess að mál fari í 

sáttameðferð. Í fyrirmælunum kemur fram hvaða málum má vísa í sáttamiðlun en þau eru  

þjófnaður skv. 244. gr. hgl., gripdeild skv. 245. gr. hgl., húsbrot skv. 231. gr. hgl., hótanir skv. 

233. gr. hgl., eignaspjöll skv. 257. gr. hgl., minniháttar líkamsárásir skv. 217. gr. hgl. og 

nytjastuldur skv. 259. gr. hgl. Það er ákæranda að meta hvort vísa skuli máli í sáttamiðlun en 

við það mat skiptir miklu máli að sérstök varnaðaráhrif mæli með því og að almenn 

varnaðaráhrif mæli því ekki í mót.  

Þá er það skilyrði fyrir sáttamiðlun að málið sé þess eðlis að því mætti ljúka með 

skilorðsbundinni ákærufrestun, sem er umfjöllunarefni næsta kafla, eða ætla megi að refsing 

við brotinu sé ekki þyngri en sekt eða skilorðsbundið fangelsi. Við mat á því hvort refsing við 

brotinu sé þyngri en framgreint er helst að líta til refsimarka viðkomandi refsiákvæðis, eðlis 

brotsins ásamt sakarferils brotamanns.
72

 

                                                            
67 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við Afbrotum, bls. 55. 
68 Kolbrún Benediksdóttir: „Sáttamiðlun í sakamálum“, bls. 308. 
69 Karen Kristin Paus: „Restorative Justice i Norden, regelverk og iverksetting“, bls. 7. 
70 Kolbrún Benediksdóttir: „Sáttamiðlun í sakamálum“, bls. 309 
71 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við Afbrotum, bls. 57. 
72 Kolbrún Benediksdóttir: „Sáttamiðlun í sakamálum“, bls. 316. 
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Auk framangreinds er það skilyrði sáttamiðlunar að brot sé játað, það teljist fullupplýst og 

báðir aðilar samþykkja að málinu sé vísað í þennan farveg. Ákærandi metur hvort brot teljist 

fullrannsakað en við það getur hann haft hliðsjón af 145. gr. sml.
73

 Telja verður að sé brot  

játað megi telja það fullupplýst þar sem því markmiði úrræðisins að ná fram tímasparnaði yrði 

vart náð ef rannsaka þyrfti allar hliðar máls þrátt fyrir að játning liggur fyrir.
74

 Ekki er það 

allsstaðar skilyrði fyrir því að mál fari í sáttameðferð að brot sé játað, en þá gengur 

sáttamiðlunin út á að leiða aðila máls saman í þeim tilgangi að þeir geti gert grein fyrir sinni 

hlið málsins.
75

 

  

4.2 Skilorðsbundin ákærufrestun 

Í sakamálaréttarfari gildir meginregla er nefnist ákærureglan. Reglan kemur fram í 142. gr. 

sml. en þar segir að sérhver refsiverð háttsemi skuli sæta ákæru nema annað sé ákveðið í 

lögum.   

Undantekningu frá framangreindri meginreglu er m.a. að finna í 2. mgr. 146. gr. sml. þar 

sem ákæranda er heimilað að fresta útgáfu ákæru skilorðsbundið, en um það úrræði er fjallað í 

hgl. Í 56. gr. hgl. er heimild fyrir ákæranda að fresta útgáfu ákæru að tilteknum skilyrðum 

uppfylltum. Í skilorðbundinni ákærufrestun felst að þrátt fyrir að skilyrði fyrir útgáfu ákæru 

séu uppfyllt er ákæra ekki gefin út að svo stöddu og haldi sakborningur skilorð er endanlega 

fallið frá ákæru.
76

 Í 2. mgr. 56. gr. hgl. kemur fram að skilorðstími skuli að jafnaði vera 2 – 3 

ár en heimilt er að ákvarða hann allt frá einu ári og að 5 árum. Þá má setja sakborningi 

skilyrði þau sem fram koma í 3. mgr. 57. gr. hgl. Í 4. mgr. 56. gr. hgl. kemur fram að ef 

rannsókn hefst hjá lögreglu á aðila sem sakborningi vegna annars brots eða hann rýfur í 

veigamiklum atriðum þau skilyrði sem honum voru sett, megi taka mál upp að nýju og gefa út 

ákæru. Ákærufrestun er alltaf bundin því skilyrði að sakborningur gerist ekki sekur um nýtt 

brot innan tímamarka skilorðsins, sbr. 1. ml. 3. mgr. 56. gr. hgl., sbr. 3. mgr. 57. gr. hgl. þar 

sem mælt er fyrir um að skilorðsbinding dóms skuli vera bundin því skilyrði að sakborningur 

gerist ekki sekur um nýtt brot á skilorðstímanum.
77

    

Skilyrði umrædds úrræðis koma fram í 1. mgr. 56. gr. hgl. en þau eru að brot sé játað og 

að auki þarf 1. eða 2. tl. 1. mgr. 56. gr. hgl. að vera uppfylltur. Í 1. tölulið kemur fram að sé 

um unga afbrotamenn að ræða á aldrinum 15 – 21 árs má fresta ákærumeðferð og í 2. tölulið 

                                                            
73 Kolbrún Benediksdóttir: „Sáttamiðlun í sakamálum“, bls. 316. 
74 Skýrsla nefndar um tilraunaverkefni um sáttamiðlun í sakamálum, bls. 33. 
75 Skýrsla nefndar um tilraunaverkefni um sáttamiðlun í sakamálum, bls. 33. 
76 Svala Ólafsdóttir: Handbók um meferð opinberra mála, bls. 168. 
77 Svala Ólafsdóttir: Handbók um meferð opinberra mála, bls. 169. 
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er heimildin rýmkuð og látin ná til eldri afbrotamanna ef umsjón eða aðrar ráðstafanir skv. 1. 

3. mgr. 57. gr. verði taldar vænlegri til árangurs og brot sé ekki þess eðlis að 

almannahagsmunir krefjist þess að ákært verði í málinu. Við töku ákvörðunar um frestun 

ákæru með stoð í 2. tl. 1. mgr. 56. gr. skal taka tillit til haga sakbornings og þá er sleginn sá 

varnagli að heimildin kemur ekki til skoðunar í alvarlegum málum, t.d. þegar um stórfelld 

brot er að ræða, þar sem þá yrði talið að almannahagsmunir krefðust þess að ákæra yrði gefin 

út.
78

 Það má hugsa sér aðstæður þar sem ákæruvaldinu er ljóst að ákæra og sakfelling 

sakbornings myndi aðeins leiða til skilorðsbundins dóms en í slíkum tilfellum getur reynst 

heppilegra að fresta ákæru skilorðsbundið. Það gæti haft þær afleiðingar að sakborningi 

myndi reynast auðveldara að víkja af braut afbrota þar sem brot hans hlyti minni athygli, m.a. 

fjölmiðla.
79

 Þar að auki má nefna að um tímasparnað er að ræða þar sem ekki þarf að fara með 

málið fyrir dómstóla og þar af leiðandi sparast opinbert fé.
80

 

Á árinu 2011 var skilorðsbundinni ákærufrestun beitt í 9 tilfellum.
81

 Í 7 af þeim tilfellum 

voru sakborningar piltar og í 2 var um stúlkur að ræða.
82

 Í öllum tilfellum, nema einu, var 

sakborningur undir 21 árs en í einu var sakborningurinn 21 árs.
83

 Af þessum tilvikum má 

draga þann lærdóm að úrræðinu er ekki aðeins beitt vegna smávægilegra brota þar sem í 3 

tilfellum var um brot gegn 2. mgr. 218. gr. hgl. að ræða, þ.e. alvarlegar líkamsmeiðingar.
84

 

 

4.3 Málalok skv. XXIII. kafla sml. 

XXIII. kafli sml. ber yfirskriftina „Lok máls án ákæru“ og er þar mælt fyrir um það hvernig 

ljúka megi sakamáli á hendur sakborningi með ákvörðun viðurlaga án þess að ákæra sé gefin 

út. Í eftirfarandi köflum verður gerð grein fyrir hverju úrræði fyrir sig. 

 

4.3.1 Sektargerð lögreglumanna 

Í 148. gr. sml. er að finna heimild til handa lögreglumönnum þess efnis að standi þeir mann að 

broti mega þeir gefa honum kost á að ljúka málinu með greiðslu sektar, m.a. á vettvangi brots, 

sbr. 6. málsl. 1. mgr. 148. gr. sml, að tilteknum skilyrðum uppfylltum. Þau skilyrði sem þurfa 

að vera uppfyllt eru að brot sé þess eðlis að lögreglustjóri fari með ákæruvald vegna þess, 

sakborningur játar brot sitt skýlaust og að lögreglumennirnir telji að við brotinu liggi ekki 

                                                            
78 Alþt. 1954, A-deild, bls. 127. 
79 Alþt. 1954, A-deild, bls. 127. 
80 Alþt. 1954, A-deild, bls. 127. 
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82 Ársskýrsla 2011. Ríkissaksóknari, bls. 29. 
83 Ársskýrsla 2011. Ríkissaksóknari, bls. 29. 
84 Ársskýrsla 2011. Ríkissaksóknari, bls. 29. 
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þyngri viðurlög en sekt að fjárhæð kr. 100.000,- sbr. 7. gr. sbr. 1. mgr. 6. gr. reglugerðar um 

lögreglustjórasektir nr. 205/2009. Þar sem það er skilyrði fyrir því að máli verði lokið á 

þennan hátt að játning komi fram er ljóst að máli verður ekki lokið með þessum hætti ef 

sakborningur mótmælir því eða neitar sök.
85

  

Lögreglumaður á vettvangi ákveður skv. þessu viðurlög við broti í samræmi við reglugerð 

sem ráðherra setur. Þá ákveður hann einnig vararefsingu við broti skv. 54. gr. hgl. sem kemur 

til afplánunar ef sekt greiðist ekki. Ekki eru þetta þó matskenndar ákvarðanir sem 

lögreglumaðurinn ákveður þar sem í framkvæmd er notast við töflur um fjárhæð sekta og 

þyngd vararefsingar sem fyrirfram eru gefnar út.
86

  

Heimilt er að gefa sakborningi kost á að greiða sektina á vettvangi, sbr. 6. málsl. 1. mgr. 

148. gr., en sé það ekki gert skal honum settur tiltekinn frestur til að greiða hana, sbr. 

lokamálsl. 1. mgr. 148. gr. sml. 

Þessi málsmeðferð hefur þann kost að mál er að öllu leyti afgreitt á skömmum tíma á 

vettvangi brots en það hefur í för með sér að ekki þarf að birta sektarboð né þarf að standa í 

birtingum fyrir sakborningi vegna vararefsinga með tilheyrandi kostnaði og vinnuálagi fyrir 

lögreglu og starfsmenn Fangelsismálastofnunar.
87

 Einnig getur það verið mikið hagræði fyrir 

sakborning sjálfan að greiða sekt þegar á vettvangi.
88

  

 

4.3.2 Sektargerð lögreglustjóra  

Í 149. gr. sml. er mælt fyrir um sektargerðir lögreglustjóra. Í sektargerð felst að ef 

lögreglustjóra berst kæra um brot sem hann fer með ákæruvald vegna eða lögregla stendur 

mann að slíku broti getur lögreglustjóri gefið sakborningi kost á að ljúka málinu með því að 

gangast undir sekt ásamt greiðslu sakarkostnaðar.  

Skilyrði þess að hægt sé að fara með mál á þennan veg eru fjögur. Í fyrsta lagi skal nefnt 

að brot verður að vera þess eðlis að lögreglustjóri fari með ákæruvald vegna þess. Í öðru lagi 

að viðurlög séu ekki þyngri en upptaka eigna, svipting réttinda og sekt sem ekki fer fram úr 

því hámarki sem fram kemur í 1. mgr. 3. gr. reglugerðar um lögreglustjórasektir nr. 205/2009 

þ.e. kr. 500.000,-. Þá ber að nefna í þriðja lagi að einungis er heimilt að fara með mál á 

þennan veg ef brot það sem málið snýst um er nefnt í fyrirmælum Ríkissaksóknara um brot 

sem ljúka má með lögreglustjórasátt, sbr. 3. mgr. 149. gr. sml. Í fjórða og síðasta lagi verður 

                                                            
85 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 1281. 
86 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 1281. 
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sakborningur að samþykkja að með málið sé farið á þennan veg, sbr. lokamálsl. 1. mgr. 149. 

gr. sml.  

Í fyrirmælum Ríkissaksóknara um brot sem ljúka má með lögreglustjórasátt nr. 2/2009  

má finna skrá yfir þau brot sem ljúka má með þessum hætti en þar er m.a. að finna brot þau 

sem nefnd eru í 1. mgr. 256. gr. hgl. ásamt brotum á lögum um ávana- og fíkniefni nr. 

65/1974 þegar um kannabis, amfetamín, LSD, „ecstasy“ eða kókaín er að ræða. 

Ekki er beinlínis gert að skilyrði að brot sé játað til þess að unnt sé að fara með málið á 

þennan veg. Þó er ljóst að það er ekki unnt samþykki sakborningur ekki að farið sé með málið 

í þennan farveg, en ætla má að hyggist sakborningur neita sök samþykkir hann varla 

málsmeðferð eftir 1. mgr. 149. gr. sml. með þeim afleiðingum að ákærandi þyrfti að taka 

ákvörðun um saksókn eftir almennum reglum. Ef ákæra yrði gefin út í framhaldi gefst 

sakborningi svo kostur á að neita sök fyrir dómi.  

 

4.3.3 Sektarboð lögreglustjóra 

Þetta úrræði er um margt svipað því sem á undan var fjallað um að því breyttu að hámark 

sekta má ekki fara fram úr því hámarki sem kemur fram í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar um 

lögreglustjórasektir nr. 205/2009 þ.e. kr. 100.000,- og ekki komi til frekari viðurlaga eins og 

t.d. eignaupptöku eða réttindasviptingar.
89

  

Helsti munurinn á sektarboði lögreglustjóra annars vegar og sektargerð hins vegar eru 

afleiðingar þess að ekki koma fram viðbrögð frá sakborningi. Í tilviki sektargerðar er enginn 

kostur annar í slíkri stöðu en að taka ákvörðun um útgáfu ákæru. Þegar um sektarboð er að 

ræða gefst lögreglustjóra kostur á að senda málið héraðsdómara til ákvörðun sektar og 

vararefsingar ef sakborningur hefur ekki sinnt sektarboði innan 30 daga, sbr. 3. mgr. 150. gr. 

sml. Til þess að mögulegt sé að fara með mál á þann veg verður sektarboð sannanlega að hafa 

komist til sakbornings. Þessu væri fullnægt ef lögreglumaður hefur annast birtingu þess eða ef 

birting hefur verið framkvæmd í samræmi við XIII. kafla laga um meðferð einkamála nr. 

91/1991.
90

 Til þess að komast hjá því að mál verði sent héraðsdómara til ákvörðunar sektar og 

vararefsingar verður sakborningur að tilkynna lögreglu það að hann hyggist ekki gangast 

undir sektarboðið en þá verður lögreglustjóri að taka ákvörðun um hvort höfða skuli sakamála 

á hendur sakborningi með útgáfu ákæru.
91
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Upp getur komið sú staða að sakborningi hefur láðst að tilkynna lögreglu þá ákvörðun 

sína að hafna sektarboði með þeim afleiðingum að ákvörðun dómara um sekt og vararefsingu 

er aflað skv. 3. mgr. 150. gr. sml. Í slíku tilviki gefst sakborningi kostur á að krefjast þess að 

mál hans verði endurupptekið ef hann getur fært fram haldbærar varnir sem áhrif gætu haft á 

úrslit málsins, sbr. 5. mgr. 150. gr. sml. Hér er um rúma endurupptökuheimild að ræða þar 

sem ætla má að kröfu um endurupptöku yrði ekki hafnað nema varnir þær sem teflt væri fram 

séu algerlega haldlausar.
92

  Sé fallist á endurupptöku er málið rekið fyrir dómi í samræmi við 

almennar reglur um meðferð sakamála að því breyttu að ekki er gefin út ákæra ef sektarboð 

hefur að geyma þau efnisatriði sem ella hefðu komið fram í ákæru.
93

 Þá koma ákvæði XXIX. 

kafla sml. er varða endurupptöku í útivistarmálum til fyllingar 5. mgr. 150. gr. sml. sbr. 

lokamálsl. 5. mgr. 150. gr. sml.  

Reynt hefur á það fyrir Hæstarétti hvort sú framkvæmd að dómari ákveði sekt og 

vararefsingu í kjölfar þess að sakborningur sinni ekki sektarboði, án þess að sakborningi gefist 

kostur á að mæta og taka til varna, standist kröfur 70. gr. stjskr. og 6. gr. mannréttindasáttmála 

Evrópu sbr. eftirfarandi dóm. 

 

Hrd. 1998, bls. 4497. Þ sinnti ekki sektarboði lögreglustjórans í Ólafsfirði. 

Lögreglustjórinn sendi því málið til hérðasdómara til áritunar á sektarboð um ákvörðun 

sektar og vararefsingar. Héraðsdómarinn hafnaði kröfu lögreglustjórans með eftirfarandi 

rökstuðningi „Málsmeðferð þessi er andstæð 70. gr. stjórnarskrár Íslands nr. 33/1944 svo 

og 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 64/1994 og 25/1998, einkum e-lið, enn 

fremur 14. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, einkum d- og e-

lið, sbr. lög nr. 10/1979, þar sem kærða hefur ekki verið gefinn kostur á að vera eða láta 

mæta við meðferð málsins fyrir dómi. Þá athugast, að engin formleg skýrsla hefur verið 

tekin af kærða og bréf sýslumanns, er hér liggja fyrir, eru óundirrituð." Lögreglustjórinn 

kærði úrskurðinn til Hæstaréttar til að fá honum hnekkt. Í Hæstaréttardóminum er 

vandlega farið yfir þær reglur sem gilda um þá málsmeðferð sem um var deilt og felldi 

Hæstiréttur að því loknu úr gildi ákvörðun héraðsdómarans með eftirfarandi rökstuðningi: 

„Reglur þessar um meðferð mála, sem lagagreinin fjallar um, eru einfaldar og skýrar, og 

er réttur sakbornings þar að fullu virtur. Hann á þess kost, að máli hans verði lokið með 

sektarboði, eða hafna slíku boði og krefjast endurupptöku máls, hafi því verið lokið með 

ákvörðun viðurlaga. Hann á þess kost að vera eða láta mæta við meðferð máls fyrir dómi. 

Verður því á engan hátt talið, að málsmeðferð sé andstæð 70. gr. stjórnarskrárinnar eða 

                                                            
92 Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 3123. 
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þeim ákvæðum samnings um verndun mannréttinda og mannfrelsis eða alþjóðasamnings 

um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, sem vísað er til.“ 

 

4.4 Endurupptaka máls á grundvelli a. liðar 3. mgr. 211. gr. sml. 

Í 3. mgr. 211. gr. sml. er mælt fyrir um það að ríkissaksóknari geti krafist endurupptöku máls 

hafi sakborningur verið sýknaður eða sakfelldur fyrir mun minna brot en hann var borinn 

sökum fyrir héraðsdómi, máli var ekki afrýjað og áfrýjunarfrestur er liðinn, að tilteknum 

skilyrðum uppfylltum. Í a-lið 3. mgr. 211. gr. sml. er að finna heimild til þess að taka mál upp 

að nýju við þessar aðstæður m.a. ef sakborningur hefur játað á sig sök varðandi það brot sem 

hann var sakaður um eftir að héraðsdómur fellur. 

Í 4. gr. 7. viðauka við mannréttindasáttmála Evrópu sem lögfestur hefur verið hér á landi, 

sbr. 5. tl. 1. mgr. 1. gr. laga um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994, er mælt fyrir um 

meginregluna um bann við endurtekinni málsmeðferð vegna refsiverðrar háttsemi eða 

tvöfaldri refsingu (l. Ne bis in idem). Ákvæði 3. mgr. 211. gr. sml. á vel undir 2. mgr. 4. gr. 7. 

viðauka við mannréttindasáttmála Evrópu.
94

 Ekki er þar með sagt að ákvæðið brjóti í bága við 

nefndan viðauka við mannréttindasáttmála Evrópu en almennt verður að telja að reglur líkar 

þeirri sem hér er til umfjöllunar geri það ekki.
95

 Mannréttindadómstóll Evrópu mun þó skoða í 

hverju tilviki fyrir sig hvort gengið hafi verið lengra við beitingu 3. mgr. 211. gr. sml. en 

leyfilegt er skv. ákvæði viðaukans skyldi slíkt mál rata fyrir þann dómstól.
96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
94 Róbert R. Spanó: Ne bis in idem, bls. 190. 
95 Róbert R. Spanó: Ne bis in idem, bls. 190. 
96 Róbert R. Spanó: Ne bis in idem, bls. 190. 
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5. Refsiákvarðanir og játningar 

Í víðtækasta skilningi felur ákvörðun refsingar í sér þrenns konar ákvarðanir. Þær eru í fyrsta 

lagi ákvörðun um það hvort refsingum skuli beitt yfir höfuð eða hvort önnur viðurlög skulu 

koma í stað refsingar, t.d. eignaupptaka skv. 69. gr. hgl. Í öðru lagi felur ákvörðun refsingar í 

sér val á milli refsitegunda. Í þriðja lagi felst í ákvörðun refsinga ákvörðun um þyngd 

refsingar, t.d. lengd fangelsisdóms, og í fjórða og síðasta lagi felur ákvörðun refsingar í sér 

ákvörðun um hvort refsidómur skuli vera skilorðsbundinn eða óskilorðsbundinn.
97

 Í þrengri 

merkingu hugtaksins er aðeins átt við ákvörðun um þyngd refsingar en í henni felst ákvörðun 

dómara um hæð refsingar innan refsimarka ákvæðis eða refsitegundar sem byggist á 

refsimildunar- og þyngingarástæðum annars vegar og refsilækkunar- og 

refsihækkunarástæðum hins vegar.
98

  

Í eftirfarandi undirköflum verður fjallað um þau hugtök sem koma fyrir þegar þyngd 

refsingar er ákvörðuð. Þá verður einnig fjallað um hvaða áhrif játningar í sakamálum hafa 

þegar tekin er ákvörðun um þyngd refsingar.  

 

5.1 Refsimörk  

Í íslenskum og norrænum rétti er gengið út frá því að refsing fyrir afbrot skuli ekki vera 

atvikabundin í lagaákvæði, heldur skuli leyfileg refsing sett fram sem refsimörk.
99

 Refsimörk 

fyrir afbrot eru ákveðin af löggjafanum í lögum, en með þeim hefur hann tekið afstöðu til þess 

hve þunga refsingu leggja skuli við tilteknu afbroti. Takmörk eru þó fyrir því hversu mikið 

löggjafinn getur séð fyrir þegar lagaákvæði eru sett, t.d. margbreytileika afbrotamanna, og því 

eru refsimörkin þess eðlis að þau gefa svigrúm til að ákveða refsingu innan þeirra.
100

 Af 61. 

gr. stjskr. leiðir að dómari hefur ekki alveg frjálsar hendur þegar kemur að því að ákveða 

þyngd refsinga þar sem hann þarf að halda sig innan refsimarka viðkomandi ákvæðis sem, 

eins og komið hefur fram, eru ákveðin af löggjafanum auk þess sem dómvenjuhelgað refsimat 

í ýmsum brotaflokkum takmarkar svigrúm hans.
101

 Þó má ætla að löggjafanum sé ekki heimilt 

að ákveða mjög þröng refsimörk, sbr. 2. gr. stjskr., þar sem löggjafinn er þá farinn að ganga 

inn á verksvið dómstóla en í Hrd. 1994, bls. 748 var því slegið föstu að dómstólum einum 

væri heimilt að ákvarða mönnun refsivist.
102

  

                                                            
97 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 244. 
98 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 244. 
99 Róbert R. Spanó: Stjórnarskráin, Mannréttindasáttmáli Evrópu og meginreglur refsiréttar, bls. 139. 
100 Knud Waaben: Strafferettens almindelige del II. Sanktionslæren, bls. 84.  
101 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 250. 
102 Róbert R. Spanó: Stjórnarskráin, Mannréttindasáttmáli Evrópu og meginreglur refsiréttar, bls. 140. 
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Þetta fyrirkomulag er ekki fullkomið frekar en annað og bent hefur verið á, að með því að 

hafa refsiramma rúma sé dómurum gefnar litlar vísbendingar um mat löggjafans á hæfilegum 

refsingum fyrir einstaka brotaflokka.
103

 Þá er hvorki hægt að styðjast við einhverjar einfaldar 

reiknireglur eins og t.d. meðaltal refsimarkanna við ákvörðun refsingar né er hægt að ganga út 

frá því að meðalrefsing sé hærri eftir því sem efri mörk refsirammans eru hærri.
104

 Sem dæmi 

um hið síðarnefnda má nefna tvö ákvæði hgl., þ.e. sifjaspell skv. 200. gr. hgl. og kynferðisbrot 

gegn börnum tengdum geranda skv. 201. gr. hgl. Bæði þessi ákvæði hafa sama refsiramman 

að geyma, þ.e. fangelsi allt að 8 árum og allt að 12 árum sé þolandinn undir 16 ára aldri. Þrátt 

fyrir þetta er meðaltal dæmdra refsinga fyrir brot á 200. gr. hgl. fangelsi í 2 ár og 6 mánuði á 

meðan meðaltal dæmdra refsinga fyrir brot á 201. gr. er fangelsi í 3 ár og 3 mánuði.
105

 En að 

mati fræðimanna er þessi annmarki ekki stórvægilegur og svigrúm dómara nauðsynlegt til 

þess að geta tekið tillit til þeirra mörgu atriða sem geta haft áhrif á refsiákvörðun.
106

 Má þar, 

til að mynda, nefna grófleika brots, sbr. eftirfarandi dóma.   

 

Hrd. 20. maí 2010 (620/2009). S var sakfelldur fyrir brot gegn blygðunarsemi A, sbr. 

209. gr. hgl., með því að hafa haft við hana samræði gegn vilja hennar í skjóli þess að hún 

hélt að um annan mann væri að ræða. Atvik málsins voru á þann veg að A hafði haft 

samfarir við annan mann, B, fyrr um kvöldið en eftir að þeim lauk sofnaði A en vaknaði 

nokkru síðar við það að S, vinur B, var að hafa við hana samfarir. Í héraði var S dæmdur í 

6 mánaða fangelsi. Í Hæstarétti var refsingin þyngd og ákveðin 2 ára fangelsi en litið var 

til þess að brotið hefði verið alvarlegt, beinst gegn mikilvægum hagsmunum og haft í för 

með sér alvarlegar afleiðingar fyrir A.  

 

Hrd. 22. nóvember 2012 (155/2012). S var sakfelldur fyrir brot gegn blygðunarsemi, sbr. 

209. gr. hgl., með því að hafa stundað sjálfsfróun í Elliðaárdal fyrir framan þrjár stúlkur á 

meðan hann horfði á þær leika sér við það að stökkva í foss. Í héraði var S dæmdur í 6 

mánaða fangelsi, skilorðsbundið í tvö ár. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms 

með vísan til forsendna. 

 

Í báðum þessum málum er sakfellt fyrir sama hegningarlagabrotið, þ.e. blygðunarsemisbrot 

sbr. 209. gr. hgl. en refsimörk ákvæðisins er fangelsi allt að fjórum árum. Þrátt fyrir að um 

sama brot sé að ræða í lagatæknilegum skilningi er ljóst að mikill munur er á þessum brotum 

                                                            
103 Johs. Andenæs: Alminnelig strafferett, bls. 397. 
104 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 250.  
105 Ragnheiður Bragadóttir: Kynferðisbrot. Dómabók, bls. 428-429. 
106 Johs. Andenæs: Alminnelig strafferett, bls. 397. 
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og óeðlilegt væri ef sama refsing lægi við þeim báðum. Í tilfellum sem þessum er afar 

mikilvægt að dómarar hafi svigrúm til þess að dæma refsingu sem eðlileg getur talist í ljósi 

allra staðreynda máls. 

 Refsimörk geta verið annars vegar almenn og hins vegar sérstök. Í almennum ákvæðum 

um hámark og lágmark hverrar refsitegundar eða í ákvæðum um einstakar brotategundir er 

almennu refsimörkin að finna. Í 1. mgr. 34. gr. hgl. er til að mynda mælt fyrir um lágmark og 

hámark fangelsisrefsingar en ákvæðið á við þegar ekki er mælt sérstaklega fyrir um 

refsimörkin í ákvæðum um einstök brot eins og raunin er t.d. í 165. gr. hgl. Sé á hinn bóginn 

mælt fyrir um refsimörkin í ákvæðum um einstök brot kemur 1. mgr. 34. gr. hgl. ekki til 

skoðunar.
107

 Sem dæmi um slíkt tilvik má nefna 1. mgr. 194. gr. hgl. þar sem fram kemur að 

fyrir nauðgun skuli refsa með fangelsi ekki skemur en 1 ár og allt að 16 árum.  

Sérstök refsimörk er það þegar hækkunarástæður og lækkunarástæður geta leitt til þess að 

dómara er heimilt að fara út fyrir almenn refsimörk annað hvort til hækkunar eða lækkunar.
108

 

Refsimörk geta verið bundin við eina refsitegund t.d. sektir og þá er ekki heimilt að dæma 

aðra refsitegund, þ.e. fangelsi.  Þá eru einnig oft fleiri refsitegundir heimilaðar í refsimörkum 

ákvæða t.d. sektir og fangelsi.
109

 

 

5.2 Refsilækkunar- og refsihækkunarástæður  

Þegar dómara er heimilað í lagaákvæði að fara út fyrir almenn refsimörk í tilefni af tilteknum 

aðstæðum eða atvikum, er tengjast afbroti eru þær heimildir kallaðar refsilækkunar- eða 

refsihækkunarheimildir. Slíkar heimildir eru annaðhvort bundnar eða frjálsar. Bundnar 

refsilækkunarheimildir mæla fyrir um lækkun á hámarki refsimarka ákvæðis eða hinna 

almennu refsimarka, t.d. 2. mgr. 150. gr. hgl. þar sem ákveðin ástæða leiðir til þess að ekki er 

heimilt að dæma hærri refsingu en 4 ára fangelsi þrátt fyrir að refsimörk 1. mgr. kveði á um 

fangelsi í allt að 12 ár fyrir fölsun á peningum.
110

 Bundnar refsihækkunarheimildir hafa í för 

með sér hækkun á lágmarki refsimarka ákvæða eða hinna almennu refsimarka, t.d. síðari 

málsl. 1. mgr. 214. gr. hgl. þar sem mælt er fyrir um það að stuðli maður að því að annar 

maður fremur sjálfsvíg skuli það varða fangelsi allt að þremur árum, á meðan neðri refsimörk 

1. málsl. 1. mgr. 214. gr. eru sektir.
111

 Ef refsihækkunarheimild heimilar að fara upp fyrir 

hámark refsimarka ákvæðis eða hinna almennu refsimarka nefnist sú heimild frjáls 

                                                            
107 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 246. 
108 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 247. 
109 Knud Waaben: Strafferettens almindelige del II. Sanktionslæren, bls. 83. 
110 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 248. 
111 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 248. 
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refsihækkunarheimild, en sem dæmi um slíka heimild má nefna 2. mgr. 218. gr. hgl. sem 

mælir fyrir um að hafi líkamsárás í för með sér stórfellt líkams- eða heilsutjón eða brot sé 

sérstaklega hættulegt megi refsa fyrir það með fangelsi allt að 16 árum þrátt fyrir að 

hámarksrefsing 1. mgr. 218. gr. hgl sé aðeins 3 ára fangelsi.
112

 Frjáls refsilækkunarheimild 

virkar á þann veg að heimilt er að dæma lægri refsingu en lágmark refsirammans segir til um, 

t.d. 74. og 75 gr. hgl.  

Í nokkrum ákvæðum er heimilað að hækka refsingu um allt að helmingi eða tvöfalda hana. 

Þegar refsing er hækkuð um allt að helmingi er hún hækkuð um 50% og þegar hún er 

tvöfölduð er hún hækkuð um 100%.
113

   

Þá ber að hafa hugfast að þrátt fyrir að slíkar heimildir séu til staðar er dómara ekki 

heimilt að ákveða refsingu sem fer út fyrir almennt refsihámark og lágmark viðeigandi 

refsitegundar, nema fyrir því liggi sérstök heimild í lögum eins og t.d. í 79. gr. hgl.
114

 Af því 

leiðir að þrátt fyrir að til staðar séu refsilækkunarheimildir heimila þær ekki að dæmd sé 

fangelsisrefsing í skemmri tíma en 30 daga sem er almennt lágmark fangelsisrefsingar sbr. 1. 

mgr. 34. gr. hgl. Engu að síður er hægt að dæma fésekt fyrir brot sem fangelsisrefsing liggur 

að jafnaði við í slíku tilviki.
115

 Líkt og áður hefur verið rakið eru refsimörk ákvæða mjög rúm 

og þar af leiðandi koma refsilækkunar- og hækkunarheimildir yfirleitt ekki til notkunar í þeim 

tilgangi að fara út fyrir viðkomandi refsimörk, en virka þá á þann veg að refsing er lækkuð 

innan refsimarkanna eða vægari refsing valin.
116

 

 

5.2.1 Refsilækkunarheimild þegar játning liggur fyrir  

Í 1. mgr. 74. gr. hgl. er mælt fyrir um refsilækkunarástæður. Samkvæmt ákvæðinu má færa 

refsingu niður úr lágmarki refsinga þegar þær aðstæður eiga við sem taldar eru upp í 9 

töluliðum ákvæðisins. Þar sem ekki er mælt fyrir um nýtt lágmark refsinga í ákvæðinu verður 

lágmark þeirra lægsta stig vægustu refsitegundar, þ.e. sekt.
117

 Í 2. mgr. 74. gr. hgl. er svo mælt 

fyrir um það að heimilt er að láta refsingu falla niður að öllu leyti ef svo er ástatt, sem segir í 

1. - 8. tl. 1. mgr. sömu greinar. 

Meðal þess sem talið er upp í 1. mgr. 74. gr. er í 9. tölulið mælt fyrir um að segi 

sakborningur af sjálfsdáðum til brots og skýrir hreinskilnislega frá öllum atvikum sé heimilt 

                                                            
112 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 248. 
113 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 249. 
114 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 248. 
115 Knud Waaben: Strafferettens almindelige del II. Sanktionslæren, bls. 86. 
116 Knud Waaben: Strafferettens almindelige del II. Sanktionslæren, bls. 86. 
117 Alþt. 1939, A-deild, bls. 369. 
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að ákvarða vægari refsingu en lágmark viðkomandi refsiákvæðis mælir fyrir um. Hér er með 

öðrum orðum mælt fyrir um refsilækkunarástæðu liggi játning fyrir. Líkt og áður hefur verið 

greint frá verka refsilækkunarástæður yfirleitt ekki á þann veg að farið er niður fyrir 

refsilágmark ákvæðis, þ.e. yfirleitt virka ástæðurnar sem í refsilækkunarheimildum er mælt 

fyrir um aðeins til mildunar refsingar innan refsimarka ákvæðis. Sem dæmi um slíka aðstöðu 

má nefna eftirfarandi dóma. 

 

Hrd. 1978, bls. 225. Ú var ákærður fyrir að hafa brotist inn í sportvöruverslun og stolið 

þaðan riffli og skotfærum í því skyni að verða einhverjum manni að bana. Einnig var 

hann ákærður fyrir að hafa orðið manni að bana með því að skjóta hann með nefndum 

riffli. Ú gekkst greiðlega við brotunum. Í héraðsdóminum var einungis vísað í 4. tl. 1. 

mgr. 70. gr. til mildunar refsingar en Ú var engu að síður dæmdur í 16 ára fangelsi. 

Málinu var áfrýjað til Hæstaréttar sem mildaði refsinguna niður í 12 ára fangelsi með 

vísan til 4. tl. 1. mgr. 70. gr. og 9. tl. 1. mgr. 74. gr. 

 

Í ofangreindu máli var um brotasamsteypu, sbr. 1. mgr. 77. gr. hgl., að ræða en í slíkum 

tilfellum ber að ákvarða refsingu innan refsimarka þess ákvæðis sem mælir fyrir um þyngstu 

refsingu, sbr. 2. málsl. 2. mgr. 77. gr. hgl. Í þessu tilfelli var það manndrápsákvæðið en 

refsimörk þess eru frá 5 ára fangelsi og allt að ævilöngu fangelsi, sbr. 211. gr. hgl. Þar sem 

refsingin var ákveðin 12 ára fangelsi er ljóst að ekki var farið niður fyrir refsilágmark 

ákvæðisins líkt og heimilt hefði verið en engu að síður virðist játning ákærða, ásamt öðru, 

einkum ungs aldurs ákærða, hafa haft áhrif til málsbóta þar sem dæmigerð refsing fyrir 

manndráp á Íslandi er 16 ára fangelsi.
118

  

 

Hrd.  2005, bls. 3704 (133/2005). Ó var ákærður fyrir tilraun til nauðgunar með því að 

hafa dregið konu, A, á hárinu niður kjallaratröppur við félagsheimilið Aratungu í 

Árnessýslu og reynt þar að þröngva henni til samræðis. Ó tókst ekki ætlunarverk sitt þar 

sem dyravörður kom að og hljóp Ó þá á brott. Ó kom sjálfviljugur á lögreglustöð, 

tilkynnti um verknaðinn og greindi frá atburðarás kvöldsins. Í héraðsdómi var Ó dæmdur 

í 2 ára fangelsi og þar sagði um játninguna: „Að engu leyti afsakar það gerðir ákærða að 

hann skyldi sýna það frumkvæði að tilkynna lögreglu um verknaðinn, enda gerði hann þar 

minna úr framferði sínu en efni stóðu til. Í ljósi eðlis brots ákærða og afleiðinga er refsing 

                                                            
118 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsingar. Rannsókn á refsiákvörðunum 

vegna manndrápa, rána og líkamsmeiðinga, bls. 23. 
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hans ákveðin fangelsi í 2 ár.“ Í Hæstarétti var m.a. vísað til 9. tl. 1. mgr. 74. gr. og refsing 

Ó ákveðin fangelsi í 15 mánuði.    

 

Í þessu máli var ákært fyrir brot á 194. gr. sbr. 20. gr. hgl. en refsimörk 194. gr. hgl. er 

fangelsi, frá 1 ári og allt að 16 árum. Hafa ber í huga þegar málið er skoðað að fleiri 

refsimildunarástæður komu til skoðunar, þ.e. brotið var ekki fullframið og Ó hafði þegar greitt 

brotaþola þær miskabætur sem í héraði voru dæmdar.  

Þrátt fyrir að 9. tl. 1. mgr. 74. gr. verki yfirleitt aðeins til málsbóta innan refsimarka 

ákvæða er það þó ekki algilt, sbr. eftirfarandi dóm.  

 

Hrd. 1987, bls. 700. M, sem var 15 ára og 6 mánaða, var ákærður fyrir manndráp af 

ásetningi með því að hafa fyrir utan unglingaskemmtistaðinn „Villta tryllta Villa“ veist að 

Þ með vasahníf og stungið hann með þeim afleiðingum að Þ lést af sárum sínum. Átti 

þetta atvik sér stað í kjölfar þess að Þ sparkaði í bak M og tók af honum húfu sem hann 

bar alla jafna vegna sjúkdóms sem hann átti við að stríða, þ.e. blettaskalla. Sjúkdómur M 

var honum mjög erfiður þar sem hann hafði mikla minnimáttarkennd vegna hans. Þegar 

sjúkrabíll var kominn á staðinn kom M að máli við lögreglumenn sem á staðnum voru og 

játaði á sig verknaðinn. Í héraðsdómi var við ákvörðun refsingar höfð hliðsjón af 75. gr. 

almennra hegningarlaga, ungum aldri M ásamt því að hann gaf sig sjálfur fram við 

lögreglu á vettvangi og viðurkenndi brot sitt undanbragðalaust, sbr. 2. og 9. tl. 74. gr. 

hegningarlaganna. Var refsing hans ákveðin 4 ára skilorðsbundið fangelsi. 

Héraðsdómurinn var svo staðfestur í Hæstarétti með vísan til forsendna.  

 

Í málinu er ákært fyrir brot gegn 211. gr. hgl. en lágmarksrefsing fyrir brot gegn ákvæðinu er 

5 ára fangelsi. Hér var því frjálsum refsilækkunarástæðum beitt til þess að fara niður fyrir 

lágmark refsimarka. Þetta mál er mjög sérstætt að því leyti að M var mjög ungur, aðeins rétt 

orðinn sakhæfur, og hann var í miklu tilfinningalegu ójafnvægi vegna sjúkdóms síns. Við 

refsiákvörðunina voru því nokkur atriði sem horfðu til mildunar refsingar. Af þeim sökum er 

erfitt að gera sér grein fyrir því hvaða áhrif játning M hafði þegar kom að ákvörðun refsingar. 

Þó má ætla að hún hafi haft einhver áhrif þar sem í dóminum er m.a. er vísað til 9. tl. 74. gr. 

hgl.    

Það að maður kemur af sjálfsdáðum á framfæri játningu án þess að vera sérstaklega 

grunaður um afbrot getur verið merki um að hann iðrist gjörða sinna og sé ekki hættulegur 
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afbrotamaður.
119

 Athygli vekur að 9. tl. 1. mgr. 74. gr. gengur skemur en aðrir töluliðir 1. mgr. 

74. gr. hgl. þar sem hann er sérstaklega undanskilinn í 2. mgr. ákvæðisins. Hafa verður í huga 

að ekki er eðlismunur á refsilækkunarheimild og refsibrottfallsheimild, heldur aðeins 

stigsmunur.
120

     

 

5.3 Refsiákvörðunarástæður  

5.3.1 Lögmæltar refsiákvörðunarástæður  

Refsiákvörðunarástæður er að finna víða í hgl. Helst ber þó að nefna 70. gr. hgl. þar sem talin 

eru upp í 11 liðum atriði sem áhrif eiga að hafa á ákvörðun refsingar innan refsimarka 

viðkomandi ákvæðis. Upptalningin í ákvæðinu er ekki tæmandi og þar af leiðandi geta fleiri 

ástæður verið nefndar í tengslum við ákveðin brot.
121

  

Í 1. – 3. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. er mælt fyrir um ákveðin atriði tengd verknaði sem vægi 

skulu hafa við ákvörðun refsingar. Þar er í 1. tölulið nefnt að mikilvægi andlags brotsins skuli 

hafa áhrif, t.d. virkar það til refsiþyngingar ef brotaþoli er barn.
122

 Í 2. tölulið kemur fram að 

áhrif skuli hafa á ákvörðun refsingar hversu yfirgripsmiklu tjóni brotið olli, t.d. ætti það að 

verka til þyngingar ef líkamsárás hefur í för með sér alvarlegt líkamstjón. Í 3. tölulið er svo 

vakin athygli á því að hættustig verknaðar skal hafa áhrif við ákvörðun refsingar en sem dæmi 

um slíkt má nefna þegar hættulegum vopnum er beitt við líkamsárásir.
123

  

Að auki er í 4. – 9. tl. 1. mgr. og 2. mgr. 70. gr. hgl. mælt fyrir um atriði, er tengjast 

afbrotamanni, sem áhrif eiga að hafa á ákvörðun refsinga. Í 4. tölulið er aldur afbrotamanns 

nefndur en ungur eða hár aldur getur verkað til refsimildunar.
124

 Ákvæði 5. tl. hefur að geyma 

fyrirmæli um það að hegðun geranda að undanförnu skuli hafa áhrif við ákvörðun refsingar en 

með því er aðallega verið að horfa til sakaferils afbrotamanns.
125

 Í 6. tölulið er kveðið á um 

það að skoða skuli sérstaklega hversu styrkur og einbeittur vilji afbrotamanns var þegar afbrot 

var framið, því hærra sem ásetningsstig er þeim mun meira verkar það til refsiþyngingar. Í 7. 

tl. eru hvatir afbrotamanns sérstaklega nefndar sem refsiákvörðunarástæða, virðingarverðar 

hvatir verka til mildunar en vítaverðar hvatir til refsiþyngingar. Ákvæði 8. tl. hefur að geyma 

fyrirmæli um að það skuli hafa áhrif við ákvörðun refsingar, hvernig afbrotamaður hefur 

komið fram eftir að brot var framið. Um þennan lið verður frekar fjallað í kafla 5.3.3 hér að 

                                                            
119 Johs. Andenæs: Alminnelig strafferett, bls. 401. 
120 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 259. 
121 Alþt. 1939, A-deild, bls. 368. 
122 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 255. 
123 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 255. 
124 Johs. Andenæs: Norsk Straffeprosess, bls. 419. 
125 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 256. 
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neðan. Í 9. tölulið er mælt fyrir um það að upplýsi afbrotamenn um aðild annarra að brotinu 

skuli það verka til refsimildunar. Rétt er að nefna að 9. tölulið var bætt inn í hgl. árið 2000 til 

þess að hvetja menn til að upplýsa brot, en fyrir þann tíma gat slík aðstoð við rannsókn 

sakamála hjá lögreglu að sjálfsögðu verkað til refsimildunar, sbr. 8. tl. 1. mgr. 70. gr. og 9. tl. 

1. mgr. 74. gr. hgl.
126

 Að lokum er í 2. mgr. 70. gr. hgl. mælt fyrir um að sé verk unnið í 

samverknaði skuli það verka til refsiþyngingar. 

Í 3. mgr. 70. gr. er mælt fyrir um refsiþyngingarástæðu sem á við í þeim tilfellum þegar 

náin tengsl geranda og þolanda verða talin hafa aukið á grófleika brots. Á þessum grundvelli 

verður að meta það hverju sinni hvort tengslin hafi aukið á grófleika brotsins. Þannig er ekki 

sjálfgefið að þrátt fyrir að tengslin séu til staðar eigi refsiþyngingarástæðan við.
127

 

Auk 70. gr. er refsiákvörðunarástæður að finna víða í hgl. Sem dæmi um slík ákvæði má í 

fyrsta lagi nefna 1. mgr. 142. gr. hgl., en þar er það gert refsivert að gefa ranga skýrslu fyrir 

rétti eða stjórnvaldi. Í 2. málsl. 1. mgr. 142. gr. hgl. er svo mælt fyrir um að það skuli verka til 

refsiþyngingar ef skýrsla var heitfest. Þá má nefna 155. gr. hgl. þar sem fjallað er um 

skjalafals. Skv. 2. málsl. 1. mgr. 155. gr. skal meta það til refsiþyngingar ef hið falsaða skjal 

er notað sem opinbert skjal, viðskiptabréf eða erfðaskrá. Einnig má nefna 195. gr. hgl. sem 

mælir fyrir um refsiþyngingarástæður sem koma til skoðunar þegar um nauðgun skv. 194. gr. 

hgl. er að ræða. Þar er í 1. tölulið mælt fyrir um að ungur aldur brotaþola skuli hafa áhrif til 

refsiþyngingar en tilgangur þess að mæla sérstaklega fyrir um það var sá að leggja sérstaka 

áherslu á hversu alvarleg brot kynferðisbrot gegn börnum eru.
128

 Ákvæði 2. töluliðar kemur til 

skoðunar þegar stórfelldu ofbeldi er beitt við nauðgunina. Með lögum um breytingu á hgl nr. 

61/2007 var skilgreiningu nauðgunar breytt á þann veg að ekki er eins mikil áhersla lögð á 

ofbeldi sem verknaðaraðferð, líkt og var fyrir lagabreytinguna.
129

 Það breytir því þó ekki að 

ofbeldi er mjög vítaverð aðferð til að fremja nauðgun og því er mælt fyrir um það í 2. tl. 195. 

gr. hgl. að sé stórfellt ofbeldi verknaðaraðferð skuli virða það til refsiþyngingar. Við mat á því 

hvort ofbeldi er stórfellt ber bæði að líta til árásarinnar sjálfrar sem og afleiðinga hennar en 

sem dæmi um að afleiðingar árásar verði til þess að ofbeldi teljist stórfellt má nefna, að 

gerandi smitar þolanda af kynsjúkdómi.
130

 Í 3. tölulið ákvæðisins er svo að lokum mælt fyrir 

um að sé brot framið á sérstaklega sársaukafullan eða meiðandi hátt skuli það verka til 

                                                            
126 Alþt. 1999-00, A-deild, bls. 3449.  
127 Alþt. 2005-06, A-deild, bls. 1748. 
128 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 556.  
129 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 556. 
130 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 556. 
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refsiþyngingar. Meta þarf í hverju tilfelli hvort töluliðurinn eigi við, en undir þennan tölulið 

myndu t.d. endaþarmsmök og munnmök falla.
131

 

 

5.3.2 Ólögmæltar refsiákvörðunarástæður  

Þrátt fyrir að refsiákvörðunarástæður séu að mestu bundnar í lögum eru einnig til staðar fleiri 

ástæður sem geta haft áhrif á ákvörðun refsingar innan refsimarka viðkomandi ákvæðis. 

Þessar ástæður, sem ekki eru lögmæltar líkt og þær ástæður sem fjallað var um í síðasta kafla, 

geta byggt á meginreglum laga eða leitt af dómvenju.
132

 Ólögfestum refsiákvörðunarástæðum 

hefur verið beitt um langt skeið en þær þróast með tímanum ásamt því að nýjar ástæður geta 

komið fram á sjónarsviðið þar sem ekki er hægt að sjá fyrir hvernig mannlífið mun koma til 

kasta dómstólanna þegar fram líða stundir.
133

 Af þeim sökum verða ólögfestu 

refsiákvörðunarástæðurnar ekki tæmandi taldar. Dómstólar eru ekki bundnir af öðru en 

dómafordæmum þegar kemur að því að ákvarða refsingu innan refsimarka ákvæðis en af því 

leiðir að þeim er frjálst að meta það hverju sinni hvort og þá í hvaða mæli þeir beita 

ólögfestum refsiákvörðunarástæðum.
134

 Hér verða tekin dæmi um tvær ólögmæltar 

refsiákvörðunarástæður.  

Hegðun sakbornings við rannsókn máls er dæmi um ólögfesta refsiákvörðunarástæðu en í 

henni felst að játi sakborningur brot sitt og er hjálpsamur við rannsóknina geti það komið 

honum til góða í formi refsimildunar. Af því má svo væntanlega gagnálykta á þann veg að 

neiti sakborningur sök og reyni að villa um fyrir lögreglu við rannsókn máls eigi það að leiða 

til refsiþyngingar.
135

 Vissulega er mælt fyrir um það í 9. tl. 74. gr. að játningin geti haft 

refsilækkunaráhrif en í því ákvæði er ekki mælt sérstaklega fyrir um að aðstoð við rannsókn 

málsins umfram játninguna skuli hafa einhver áhrif á ákvörðun refsingar. Þessi 

refsiákvörðunarástæða kemur skýrt fram í eftirfarandi dómi. 

 

Hrd. 18. janúar 2007 (417/2006). Tveir menn A og B voru sakfelldir fyrir innflutning á 

vökva sem innihélt amfetamínbasa. B hafði flutt vökvann til landsins og A tekið á móti 

honum. Tilgangur innflutningsins var að hefja framleiðslu og sölu á amfetamíni. B gaf í 

upphafi ranga skýrslu fyrir lögreglu en þegar fyrir hann voru lögð óyggjandi gögn um 

aðild hans að málinu breytti hann framburði sínum og veitti aðstoð við rannsókn málins. Í 

héraðsdómi kom fram að hvorugur ákærðu ætti sér nokkrar málsbætur og þeir báðir 

                                                            
131 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 556. 
132 Helgi I Jónsson: „Heimildir dómstóla til að beita ólögmæltum meginreglum við ákvörðun refsingar“, bls. 253. 
133 Helgi I Jónsson: „Heimildir dómstóla til að beita ólögmæltum meginreglum við ákvörðun refsingar“, bls. 253. 
134 Helgi I Jónsson: „Heimildir dómstóla til að beita ólögmæltum meginreglum við ákvörðun refsingar“, bls. 253. 
135 Helgi I Jónsson: „Heimildir dómstóla til að beita ólögmæltum meginreglum við ákvörðun refsingar“, bls. 271. 
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dæmdir í fangelsi í 2 ár og 6 mánuði. Í Hæstarétti var refsing þeirra þyngd en tekið var 

fram að B hefði veitt nokkurn atbeina til þess að málið upplýstist og með tilliti til þess 

mætti ákvarða honum vægari refsingu en A sem hafði reynt að afvegaleiða rannsóknina. 

A var dæmdur í 4 ára fangelsi en B í 3 ára fangelsi. 

 
Í málinu hér að ofan játaði B ekki sök heldur kvaðst hann ekki hafa vitað að innihald brúsanna 

hefði verið amfetamínbasi, heldur hafi hann haldið að um áfengi væri að ræða. Þrátt fyrir að 

hafa ekki játað sök er það metið honum til málsbóta að hafa aðstoðað lögreglu við rannsókn 

málsins og sjá má að það hafði töluvert vægi við ákvörðun refsingarinnar þar sem 

fangelsisdómur hans er heilu ári styttri en dómur A. 

Af ummælum í dómum virðist einnig mega draga þá ályktun að afstaða dómfellda til 

brotsins eftir að upp um það kemst hefur áhrif á ákvörðun refsingar. Þannig má sjá að sýni 

dómfelldi ekki eftirsjá eða iðrun vegna afbrots sem hann hefur framið getur það haft áhrif á 

ákvörðun refsingar til þyngingar. Að sama skapi getur það verkað til refsimildunar ef 

dómfelldi sýnir merki þess að hann sjá eftir að hafa framið brotið og iðrist gjörða sinna. 

Eftirfarandi dómar eru dæmi um þetta. 

 

Hrd. 2006, bls. 912 (408/2005). M var sakfelldur fyrir manndráp af ásetningi með því að 

hafa brugðið þvottasnúru um háls eiginkonu sinnar og þrengt að þangað til hún lést af 

völdum kyrkingar. Við ákvörðun refsingar í héraði var litið til þess að M framdi brotið í 

mikilli geðshræringu, reiði og geðæsingu, sbr. 4. tl. 1. mgr. 74. gr. og 75. gr. hgl.   Þá var 

vísað til 9. tl. 74. gr. hgl. þar sem hann játaði sök. Til refsiþyngingar var hins vegar metið 

að M brást ekki strax við þegar honum rann reiðin og leitaði eftir aðstoð. M var dæmdur í 

9 ára fangelsi. Í Hæstarétti var dómurinn þyngdur í 11 ára fangelsi en honum til 

refsimildunar var m.a. horft til þess að hann hafði sýnt iðrun gerða sinna. 

 

Hrd. 29. nóvember 2012 (298/2012). K var sakfelldur fyrir líkamsárás, sbr. 1. mgr. 218. 

gr. hgl. Málavextir voru þeir að eftir árekstur bifreiða K og brotaþola gekk K í skrokk á 

brotaþola og ók að því búnu á brott. K gaf þá skýringu við skýrslutöku hjá lögreglu og 

fyrir dómi að hann hefði snöggreiðst við áreksturinn sem hann taldi alfarið sök brotaþola 

og gengið svo í skrokk á honum þar sem brotaþoli hafi verið mikill maður að vexti og 

ógnandi. Við ákvörðun refsingar í héraði var litið til þess að K réðst á brotaþola með 

offorsi og hlaut brotaþoli nokkra áverka. Þá var talið að aksturslag brotaþola hefði ekki 

getað réttlætt árás K. Tekið var fram að „Ákærði hefur enga iðrun sýnt og virðist ekki sjá 

neitt rangt við að hafa ráðist á brotaþola.“ Í héraði var refsing K ákveðin 3 mánaða 
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skilorðsbundið fangelsi. Í Hæstarétti var dómurinn þyngdur í 6 mánaða skilorðsbundið 

fangelsi m.a. með vísan til þess að K hafði ekki sýnt nein merki iðrunar.  

 

Af framangreindum dómum má sjá að iðrun brotaþola getur haft áhrif á þyngd refsingar bæði 

til þyngingar, ef iðrun er ekki sýnd, og til mildunar, séu merki iðrunar í fari dómfellda. 

  

5.3.3 Refsiákvörðun þegar játning liggur fyrir 

Í 8. tl. 70. gr. hgl. er, líkt og áður hefur komið fram, að finna lögfesta refsiákvörðunarástæðu 

sem m.a. getur virkað til refsimildunar ef játning geranda liggur fyrir. Ákvæðið felur í sér að 

framferði geranda eftir að afbrot hefur verið framið skuli hafa áhrif á ákvörðun refsingar.  

Sem dæmi um að 8. töluliður hefur komið til refsimildunar eftir að gerandi hafði játað á sig 

brot má nefna eftirfarandi þrjá dóma. 

 

Hrd. 2006, bls. 1427 (508/2005). S var sakfelldur fyrir brot gegn 2. mgr. 218. gr. hgl. með 

því að hafa, á skemmtistað, slegið A hnefahöggi, með þeim afleiðingum að hann lést. 

Eftir að hafa slegið A fór S út af skemmtistaðnum og gekk heim til sín. Seinna um 

kvöldið reyndi S að fá upplýsingar um líðan A frá lögreglu og sjúkrahúsi en þegar það bar 

ekki árangur ætlaði hann að fara á lögreglustöð og gefa sig fram. Ekki var hann þó lengra 

kominn en í skó þegar lögreglan kom að heimili hans. S játaði brot sitt greiðlega og hlaut 

í héraði 18 mánaða fangelsisdóm en þar af voru 15 mánuðir skilorðsbundnir. Í Hæstarétti 

var héraðsdómurinn staðfestur m.a. með þeim orðum að hann hefði játað brotið frá 

upphafi og verið samvinnufús.  

 

Í ofangreindum dómi er ekki minnst á 8. tl. 1. mgr.  70. gr. hgl. en af rökstuðningi má ráða að 

hegðun S eftir að brot var framið hafði áhrif við ákvörðun refsingar.  

 
Hrd. 18. janúar 2007 (454/2006). G var sakfelldur fyrir hættulega líkamsárás, sbr. 2. mgr. 

218. gr. hgl. fyrir að hafa kastað gangstéttarhellu í andlit X. Málavextir voru þeir að G var 

inni á skemmtistað þegar hann lenti í áflogum og var í kjölfarið vísað út af staðnum af 

dyraverði og X. Þegar G var kominn út hreytti hann fúkyrðum í X sem tók upp á því að 

elta hann ásamt fleiri mönnum. G tók þá upp gangstéttarhellu og sveiflaði henni aftur 

fyrir sig með fyrrgreindum afleiðingum. Þegar lögreglan kom á staðinn gaf G sig 

tafarlaust fram og játaði að hafa verið að verki. Í Hæstarétti fékk G 5 mánaða 

skilorðsbundið fangelsi en við ákvörðun refsingar var tekið fram, bæði í héraðs- og 

Hæstaréttardóminum, að G hafði gefið sig sjálfur fram við lögreglu og verið 

samvinnuþýður við rannsókn málsins og var vísað m.a. til 8. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl.  
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Í þessu máli, ólíkt því sem var í fyrra málinu, var vísað í 8. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. í kjölfar þess 

að rakið er hvernig ákærði hafði sjálfur gefið sig fram við lögreglu og verið samvinnufús við 

rannsókn málsins.  

 
Hrd. 15. október 2009 (676/2008). G var sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn stúlkunni A. 

Þegar A tilkynnti móður sinni um brotin fór móðir hennar og kærði G. Þegar G var 

handtekinn vegna brotanna játaði hann tafarlaust að hafa framið þau brot sem hann var 

sakaður um. Einnig kom fram að G hafði leitað sér aðstoðar vegna kynlífsfíknar og 

netfíknar og að sú meðferð hefði breytt hugsun hans og afstöðu til þeirrar háttsemi sem 

honum var gefin að sök. Í héraði var þetta virt G til refsimildunar og m.a. vísað í 8. tl. 1. 

mgr. 70. gr. hgl., en héraðsdómurinn var staðfestur í Hæstarétti með vísan til forsendna. 

 

Með vísan til framangreindra þriggja hæstaréttardóma má draga þá ályktun að játning og 

samstarfsvilji við lögreglu við rannsókn sakamála hafi áhrif til refsimildunar þegar kemur að 

því að ákveða refsingu fyrir afbrot innan refsimarka ákvæðis. Á hinn bóginn getur það virkað 

til refsiþyngingar ef sakborningur neitar sök og reynir jafnvel að villa um fyrir lögreglu eða 

afvegaleiða hana við rannsókn sakamáls, sbr. eftirfarandi dóm: 

 

Hrd. 2005, bls. 3555 (141/2005). H var sakfelldur fyrir manndráp af ásetningi með því að 

hafa slegið sambýliskonu sína, A, í höfuðið með kúbeini og kyrkt hana svo með taubelti. 

Rannsókn málsins var umfangsmikil og við fyrstu yfirheyrslu bar H svo að hann hefði hitt 

A um nóttina en morguninn eftir hefði hún verið farin. Daginn eftir var H úrskurðaður í 

gæsluvarðhald og var oft yfirheyrður af lögreglu um nokkurra vikna skeið. Nokkru síðar 

játaði H að hafa orðið A að bana og vísaði á stað þar sem hann sagðist hafa losað sig við 

líkið. Eftir mikla eftirgrennslan lögreglu hafði líkið ekki fundist og fór svo að H breytti 

framburði sínum og vísaði á annan stað þar sem líkið fannst. Fyrir dómi játaði H sök en 

honum var metið til refsiþyngingar að hann skyldi hafa neitað sök í upphafi og villt um 

fyrir lögreglu í leit að líkinu. 

 

Í ofangreindu máli var refsiþyngingarástæðum beitt í kjölfar þess að játning kom ekki fram á 

rannsóknarstigi máls. Í dóminum er ekki vísað til neinna lagaákvæða en ætla má að 8. tl. 70. 

gr. hgl. hafi komið til skoðunar ásamt ólögfestri refsiþyngingarástæðu að því er varðar það 

framferði H að reyna að villa um fyrir lögreglu við rannsókn málsins. 
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5.4 Rökstuðningur refsiákvarðana  

Ef mál verður ekki fellt niður, því vísað frá dómi eða lokið með viðurlagaákvörðun skal 

dómari semja skriflegan dóm þar sem forsendur niðurstöðu skulu fylgja með dómsorði, sbr. 1. 

mgr. 183. gr. sml. Í g-lið 2. mgr. 183. gr. sml. er mælt fyrir um það að í dómi skuli koma fram 

röksemdir dómara fyrir niðurstöðu um önnur atriði máls en talin eru upp í a til f - lið 

málsgreinarinnar, þar á meðal viðurlög. Í þessum ákvæðum koma þannig fram fyrirmæli um 

skyldu dómara til að rökstyðja refsiákvörðun í dómsniðurstöðu sinni. Þrátt fyrir að þessi 

skylda komi skýrt fram í framangreindu ákvæði er umfjöllun í lögskýringargögnum um inntak 

þeirrar skyldu ansi fátækleg.
136

  

Inntaki skyldu dómara til að rökstyðja niðurstöðu sína um ákvörðun refsingar er erfitt að 

skilgreina þó nokkur sjónarmið megi draga fram. Til að byrja með má benda á það að víða í 

löggjöfinni eru lagaákvæði sem fjalla um ákvörðun refsingar, en um þessi ákvæði hefur þegar 

verið fjallað, og mikilvægt er að dómarar vísi til þeirra ákvæða sem áhrif höfðu þegar tekin 

var ákvörðun um þyngd refsingar.
137

 Færa má fyrir því rök að það sé ekki aðeins heppilegt 

heldur beinlínis skylt að dómarar vísi til þeirra refsiákvörðunarástæðna sem áhrif höfðu á 

ákvörðun refsingar, sbr. orðalag 70. gr. hgl. en þar kemur fram að við ákvörðun refsingar eigi 

einkum að taka til greina þau atriði sem í ákvæðinu eru upp talin.
138

 Fullnægjandi tilvísun til 

lögfestra refsiákvörðunarástæðna eykur á skýrleika og gagnsæi refsiákvörðunar.  Þá má í öðru 

lagi benda á að í stjórnsýslulögum nr. 37/1993 eru gerðar ríkar kröfur til rökstuðnings 

stjórnvaldsákvörðunar sbr. 22. gr. þeirra laga. Ólíklegt verður að teljast að löggjafinn hafi 

búið svo um í löggjöf að vægari skyldur til rökstuðnings hvíldu á dómurum við samningu 

dóma en á handhöfum framkvæmdavaldsins þegar tekin er ákvörðun um réttindi og skyldur 

borgaranna.
139

 Í þriðja lagi ber að nefna grundvallarregluna um lögbundnar refsiheimildir en í 

undirstöðurökum þeirrar reglu felst að refsiákvörðun verður að vera skýr og aðgengileg.
140

 Í 

fjórða og síðasta lagi má benda á að heppilegt verður að teljast að við töku ákvörðunar um 

refsingu sé meðalhófs og jafnræðis gætt. Í lögum um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 var 

ákvæði þess efnis í 3. mgr. 159. gr., að Hæstiréttur gat ekki breytt viðurlagaákvörðun 

héraðsdómara nema viðurlagaákvörðunin hefði verið utan marka refsiákvæðis eða í verulegu 

ósamræmi við brot ákærða. Til þess að Hæstiréttur geti gengt eftirlits- og 

samræmingarhlutverki er nauðsynlegt að héraðsdómarar rökstyðji niðurstöður sínar um 

                                                            
136 Jónatan Þórmundsson: „Rökstuðningur refsiákvörðunar“, bls. 21. 
137 Jónatan Þórmundsson: „Rökstuðningur refsiákvörðunar“, bls. 21. 
138 Jónatan Þórmundsson: „Rökstuðningur refsiákvörðunar“, bls. 21. 
139 Jónatan Þórmundsson: „Rökstuðningur refsiákvörðunar“, bls. 22. 
140 Jónatan Þórmundsson: „Rökstuðningur refsiákvörðunar“, bls. 22. 
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refsiákvarðanir. Í sml. er ekki ákvæði sambærilegt 3. mgr. 159. gr. eldri laga þar sem sú 

takmörkun sem þar kom fram var talin geta komið sér illa fyrir ákærða auk þess sem 

fordæmisgildi Hæstaréttardóma hefði að þessum orsökum getað orðið óljóst.
141

  Engu að síður 

er ljóst að Hæstiréttur gegnir enn því eftirlits- og samræmingarhlutverki sem hann áður gerði 

og því jafnmikilvægt og áður að niðurstöður héraðsdómara um refsiákvarðanir séu vel 

rökstuddar. 

Við rannsóknir á dómaframkvæmd kemur í ljós að þessari lagaskyldu til rökstuðnings 

refsiákvörðunar er ekki alltaf fullnægt við samningu dóma, sbr. eftirfarandi dóma.
142

  

 

Hrd. 1972, bls. 293. Fjöldi manna voru sakfelldir fyrir eignarspjöll með því að hafa, með 

dýnamíti, rofið stíflumannvirki í Miðhvísl. Í héraðsdómi var engum mannanna gerð 

refsing með vísan til 3. tl. sbr. 2. mgr. 74. gr. hgl. Í Hæstarétti var mönnunum hins vegar 

gerð sekt sem var skilorðsbundin en skilorðsbindingin var rökstudd með eftirfarandi 

hætti: „Eins og atvikum máls þessa er háttað, þykir rétt að fresta framkvæmd refsingar, og 

skal hún niður falla að liðnum 2 árum frá uppsögu dóms þessa, verði haldið almennt 

skilorð 57. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sbr.4. gr. laga nr. 22/1955“ 

 

Í ofangreindu máli voru ákærðu sakfelldir fyrir brot gegn 2. mgr. 257. gr. hgl. en refsimörk 

þess ákvæðis eru fangelsi allt að 6 árum. Þrátt fyrir þennan rúma refsiramma var dæmd fésekt 

og hún þar að auki skilorðsbundin, en ekki er venjan að skilorðsbinda fésektir og er í raun 

mjög sjaldgæft að slíkt sé gert.
143

 Einnig má nefna að þrátt fyrir að í málinu væri fjallað um 

afbrot sem fjöldi manns framdi í samverknaði var ekkert minnst á það í dóminum en slíkt á að 

verka til refsihækkunar sbr. 2. mgr. 70. gr. hgl. Þar sem refsing í málinu víkur að verulegu 

leyti frá því sem venjulegt gat talist verður að telja óheppilegt að refsiákvörðunin var ekki 

betur rökstudd en raun ber vitni. 

 

Hrd. 1. febrúar 2007 (329/2006). X var ákærður fyrir kynferðisbrot gegn þremur stúlkum 

og fyrir vörslur barnakláms. Kynferðisbrotin framdi hann gegn stúlkunni A með því að 

hafa káfað á henni í tjaldútilegu og látið hana snerta lim sinn. Ákærði neitaði sök í 

þessum kafla ákærunnar. Hann braut gegn stúlkuni B með því að láta hana fróa sér, 

rasskella hana og taka myndir af athæfinu. X játaði sök í þessum lið og sagðist hafa verið 

að hefna sín á stúlkunni þar sem hún hafi verið „heimagangur af verstu sort“.  Hann braut 

                                                            
141 Alþt. 2007-08, A-deild, bls 1507. 
142 Jónatan Þórmundsson: „Rökstuðningur refsiákvörðunar“, bls. 21. 
143 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 220. 
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gegn stúlkunni C með því að hafa káfað á henni þegar hún fékk að gista hjá dóttur X. 

Ákærði neitaði sök við þessum lið ákærunnar.  

X var sýknaður af ákæru um brot gegn A vegna fyrningar en sakfelldur fyrir hin 

brotin. Við ákvörðun refsingar var í héraðsdóminum vísað í 1. og 7. tl. 70. gr. og 77. gr. 

hgl. ásamt því að tekið er fram að um trúnaðarbrot hafi verið að ræða og refsing ákveðin 

2 ára fangelsi. Í Hæstarétti var héraðsdómurinn staðfestur en refsing ákveðin 18 mánaða 

fangelsi með vísan til rökstuðnings héraðsdóms um ákvörðun refsingar og 

dómaframkvæmdar Hæstaréttar í sambærilegum málum. 

 

Í héraðsdóminum var að finna rökstuðning fyrir refsiákvörðuninni en segja má að tilvísun til 

refsiákvörðunarástæðna sé þar nokkuð tilviljunarkennd. Einungis er vísað til 1. og 7. tl. 70. gr. 

ásamt 77. gr. hgl. en auk þeirra ákvæða hefði verið eðlilegt að vísa til  2. tl. 70. gr. hgl. þar 

sem fyrr í dóminum er í löngu máli lýst alvarlegum afleiðingum brotsins fyrir eina stúlkuna, 

þ.e. alvarlegri áfallastreituröskun, ásamt því að 8. tl. 70. gr. hgl. hefði líka getað komið til 

skoðunar þar sem ákærði neitaði sök að hluta. Þá er það ámælisvert að Hæstiréttur rökstyðji 

ekki frekar þá ákvörðun sína að lækka refsingu úr 2 ára í 18 mánuða fangelsi. 

 

Hrd. 7. júní 2012 (442/2011). Tveir menn, fyrrverandi stjórnarformaður sparisjóðsins B 

og fyrrverandi sparisjóðsstjóri sama sparisjóðs, voru sakfelldir fyrir umboðssvik með því 

að hafa veitt T lán til að kaupa stofnfjárbréf í B, án fullnægjandi trygginga og í andstöðu 

við útlánareglur sparisjóðsins. Þau stofnfjárbréf sem kaupin snérust um voru í eigu annars 

mannanna, J, og annarra starfsmanna sparisjóðsins. Með þessu móti losnaði m.a. J úr 

persónulegum ábygðum á kröfum. Um ákvörðun refsingar segir orðrétt í dóminum: 

„Ákærðu [J] og [R] hafa unnið sér til refsingar samkvæmt 249. gr. almennra 

hegningarlaga, en hvorugur þeirra hefur áður sætt refsingu. Við ákvörðun hennar verður 

einkum litið til þess að umfang brota þeirra var verulegt og sakir miklar. Þá verður að 

horfa til þess að við brotin losnaði ákærði Jón undan persónulegum ábyrgðum sínum, en 

ábyrgðum ákærða Ragnars var öðruvísi varið. Brotin voru á hinn bóginn framin í skjóli 

stöðuumboðs ákærða Ragnars. Verður refsing hvors þeirra ákveðin fangelsi í 4 ár og 6 

mánuði.“ 

 

Ekki er í dóminum vísað í neinar lögfestar refsiákvörðunarástæður. Þess í stað er látið við það 

sitja að nefna að umfang brotanna hafi verið mikið og sakir miklar. Til þess að rökstuðningur 

refsiákvörðunar verði talinn uppfylla þær kröfur sem gera má til efnisinntaks hans þarf hann 

að vera ítarlegri en sá sem fram kemur í þessum dómi.  
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Bagalegt verður að teljast að ekki sé vandað betur til rökstuðnings refsiákvörðunar í 

dómum enda er hægt að færa rök fyrir því að í mörgum tilfellum, eins og t.d. í 

játningarmálum, er refsiákvörðunin mun þýðingarmeiri fyrir dómfellda heldur en ákvörðunin 

um sjálfa refsiábyrgðina en engu að síður er meira lagt í rökstuðning fyrir síðarnefndu 

ákvörðuninni en þeirri fyrrnefndu. Þegar refsiákvörðun er illa rökstudd getur það haft í för 

með sér óvægna og jafnvel ósanngjarna gagnrýni, m.a. af hendi fjölmiðla, á meðan vel 

rökstudd niðurstaða um ákvörðun refsingar getur á hinn bóginn látið í ljós að niðurstaðan sé 

ekki byggð á geðþótta dómarans heldur að hún sé sanngjörn og byggð á málefnalegum 

sjónarmiðum.
144

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
144 Jón Þór Ólason: „Dómstóll götunnar – Gapastokkur nútímans“, bls. 399. 



50 
 

6. Viðurlagapólitísk álitaefni varðandi ákvörðun refsingar þegar játning 

liggur fyrir  

6.1 Almennt um viðurlagapólitík 

Viðurlagapólitík er hugtak sem nær yfir þá umræðu sem fram fer um refsikerfið, hvernig það 

eigi að vera. Þegar viðurlagapólitík er annars vegar er verið að ræða um hvernig hlutirnir ættu 

að vera, hvaða markmiðum stefna beri að og hvernig best sé að ná þeim markmiðum.
145

 Af 

þessari skilgreiningu má draga þá ályktun að markmið viðurlagapólitíkur eigi að vera, að 

skapa vettvang umræðu um ólík sjónarmið og stefnur á refsiréttarsviðinu.
146

 Þrátt fyrir þetta 

háleita markmið um umræðuvettvang ólíkra skoðana þar sem stefnumörkun á sér stað hefur 

umræða um viðurlagapólitík á Íslandi ekki þessi einkenni, heldur einkennist hún fyrst og 

fremst af umfjöllun um einstök afbrot í stað þess að rætt sé um grundvallaratriði, t.d. markmið 

refsinga.
147

   

Umfjöllunarefni þessa kafla er hvort réttlætanlegt sé að játningar í sakamálum hafi áhrif til 

lækkunar refsingar en það er einmitt dæmi um viðurlagapólitískt umfjöllunarefni. Til að byrja 

með verður gert grein fyrir helstu kenningum viðurlagapólitíkurinnar og að því loknu verður 

athugað hvort hægt sé að réttlæta umfjöllunarefnið hér með vísan til þeirra kenninga. 

 

6.2 Refsikenningar 

Þar sem refsingar eru þyngstu viðurlög sem ríkisvald getur beitt borgara fyrir að brjóta þær 

réttarreglur sem þar gilda hefur löngum verið talið nauðsynlegt að rökstyðja hvers vegna þeim 

er beitt.
148

 Strax í fornöld kom fram skipting refsikenninga í tvennt, annars vegar það 

sjónarmið að refsa ætti vegna þess að afbrot hafði verið framið og hins vegar til þess að varna 

því að brot verði framin síðar.
149

 Þessi sjónarmið má nefna í fyrsta lagi 

endurgjaldskenninguna og hins vegar nytjastefnukenninguna en nú verður fjallað um hvora 

kenningu fyrir sig.  

 

6.2.1 Endurgjaldskenningin  

Endurgjaldskenningin leggur höfuðáherslu á það markmið refsinga að vera réttlátt endurgjald 

fyrir það afbrot sem framið var, sbr. hina fornu reglu um að gjalda skuli auga fyrir auga og 

                                                            
145 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 13.  
146 Lögfræðiorðabók. Með skýringum, bls. 338. 
147 Hildigunnur Ólafsdóttir og Ragnheiður Bragadóttir: „Afbrotafræði í byrjun aldar – Viðfangsefni og áhrif“, 

bls. 292. 
148 Ragnheiður Bragadóttir: „Markmið refsinga“, bls. 97. 
149 Ragnheiður Bragadóttir: „Markmið refsinga“, bls. 97. 
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tönn fyrir tönn.
150

 Með öðrum orðum þá hefur refsing fyrst og fremst þann tilgang að 

fullnægja réttlætinu.
151

 Samkvæmt kenningunni er aðeins litið til afbrotsins og það talið 

réttlæta refsinguna alveg óháð því hvort refsingin hafi einhver áhrif, góð eða slæm, á 

brotamann sjálfan eða nokkurn annan.
152

 Endurgjaldskenningin er til í ýmsum afbrigðum sem 

ganga misjafnlega langt, en hafa það allar sameiginlegt að það sé gott að refsa fyrir afbrot 

með þann tilgang fyrir augum að réttlætinu sé fullnægt. Rökum fyrir réttlætingu refsinga 

samkvæmt endurgjaldskenningunni má skipta í fjóra þætti og verður nú fjallað um hvern 

þeirra. 

Fyrst ber að nefna friðþægingu, en það sjónarmið á rætur að rekja margar aldir aftur í 

tímann og byggir á því að með því að refsa fyrir afbrot væri verið að sefa reiði æðri afla, t.d. 

guða, sem orsakaðist af afbroti.
153

 Seinna þróaðist þessi réttlæting fyrir refsingum á þann veg 

að brotamaðurinn hreinsaðist af sök sinni með þjáningu sem hann þurfti að þola í formi 

refsingar og hlyti á þann veg innri friðþægingu.
154

 

Þá ber að nefna þá réttlætingu refsinga, að refsingin sé réttlátt endurgjald vegna afbrotsins 

og því er það endurgjald sem í refsingunni felst í sjálfu sér réttlætingin.
155

 Hér er það hefndin 

sem er ráðandi. Þetta sjónarmið gengur út frá því að ákveðin refsing sé hæfileg fyrir hvert 

afbrot.
156

 Að mati heimspekingsins Immanuel Kant var markmið refsinga það eitt að 

fullnægja réttlætinu með því móti að valda brotamanni þjáningu í réttu hlutfalli við alvarleika 

þess afbrots sem hann framdi og með því móti væri refsingin réttlætanleg í sjálfu sér.
157

 

Einnig ber að nefna að í lok 19. aldar komu fram sjónarmið um að refsing ætti fyrst og 

fremst að felast í vanþóknun eða fordæmingu samfélagsins á brotamanni og afbrotum.
158

 

Refsingar í kjölfar afbrota væru svo viðbrögð samfélagsins við afbrotum. 

Í fjórða og síðasta lagi ber að nefna, að í kjölfar afbrota verður ákveðin röskun og til að 

koma jafnvægi á í samfélaginu í kjölfar slíkrar röskunar þurfi að sefa réttláta reiði eða gremju 

borgaranna í garð brotamanna, en þeirri sefun verður náð fram með því að refsa þeim 

brotlegu.
159

 

 

                                                            
150 Ragnheiður Bragadóttir: „Markmið refsinga“, bls. 97. 
151 Johs. Andenæs: Alminnelig strafferet, bls. 63. 
152 Jón Þór Ólason: „Auga fyrir auga. Marmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins“, bls. 205.  
153 Stephan Hurwitz: Den danske kriminalret. Almindelig del , bls. 46-47. 
154 Stephan Hurwitz: Den danske kriminalret. Almindelig del , bls. 47. 
155 Stephan Hurwitz: Den danske kriminalret. Almindelig del , bls. 49. 
156 Jón Þór Ólason: „Auga fyrir auga. Marmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins“, bls. 206. 
157 Stephan Hurwitz: Den danske kriminalret. Almindelig del , bls. 49. 
158 Stephan Hurwitz: Den danske kriminalret. Almindelig del , bls. 51-52. 
159 Stephan Hurwitz: Den danske kriminalret. Almindelig del , bls. 52-53. 
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6.2.2 Nytjastefnukenningin 

Sé nytjastefnukenningunni fylgt eru markmið refsinga aðallega þau að refsingin sé 

afbrotamanninum og samfélaginu í heild nytsamleg.
160

 Af því leiðir að ekki skal refsa 

brotamönnum í þeim tilgangi að fullnægja réttlætiskennd eins eða neins, ef það gagnast ekki 

samfélaginu.
161

 Til eru margar útfærslur af nytjastefnukenningunni sem allar eiga það þó 

sammerkt að refsingar eru ekki markmið í sjálfu sér, heldur aðeins verkfæri til að bæta 

samfélagið.
162

 Það sjónarmið er ríkjandi meðal þeirra sem aðhyllast kenninguna að mögulegt 

sé, með refsingum, að bæta afbrotamenn á þann veg að þeir leiðist af braut afbrota og verði 

nytsamir þjóðfélagsþegnar á ný eftir að refsingu lýkur.
163

 Með þessu móti eiga afbrotamenn 

að forðast afbrot síðar á lífsleiðinni, ekki af þeim sökum að þeir óttist refsingar heldur vegna 

þess að þeir geri sér grein fyrir að afbrot séu röng í sjálfu sér.
164

 Nytjastefnuna má rekja til 

Jeremy Bentham en að hans mati var lagasetning réttlætt með því að hún ætti að tryggja sem 

mesta farsæld fyrir sem flesta. Þá taldi hann að refsingar væru í eðli sínu vondar og því 

óréttlætanlegar nema því aðeins að þær hefðu í för með sér meiri hamingju en óhamingju.
165

 

Nytjastefnan byggir á því að einstaklingurinn sé frjáls og skynsamur og hafi val um það 

hvort hann fremji lögbrot eða ekki. Þar sem einstaklingurinn hefur valið er það markmið 

refsinga að tryggja það, að kjósi hann að brjóta réttarreglur verði refsingin honum dýrkeyptari 

en ávinningur hans af því að fremja brotið. Sé þetta raunin mun einstaklingurinn velja það að 

hlýða lagaboðum og forðast það að brjóta af sér.
166

 Þá þurfi framkvæmd refsinga að vera 

þannig að þær skapi almenn varnaðaráhrif, en um þau verður fjallað hér að neðan.
167

 

 

6.3 Varnaðaráhrif refsinga   

6.3.1 Almenn varnaðaráhrif  

Almenn eru varnaðaráhrif refsinga kölluð þegar tilvist refsivörslukerfisins og tilhugsunin um 

afleiðingar brota, þá sérstaklega refsingar, hafa þau áhrif á fólk að það fremji síður afbrot.
168

 

Þannig er gengið út frá því að refsingar hafi fælingarmátt og móti siðferðiskennd almennings 

Áhrif þessi orsakast af skynsemi og frjáls vilja einstaklingsins, þ.e. dómgreind hins skynsama 

                                                            
160 Jón Þór Ólason: „Auga fyrir auga. Marmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins“, bls. 206. 
161 Johs. Andenæs: Alminnelig strafferet, bls. 64. 
162 Johs. Andenæs: Alminnelig strafferet, bls. 64. 
163 Jón Þór Ólason: „Auga fyrir auga. Marmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins“, bls. 206. 
164 Jón Þór Ólason: „Auga fyrir auga. Marmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins“, bls. 206. 
165 Jón Þór Ólason: „Auga fyrir auga. Marmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins“, bls. 207. 
166 Jón Þór Ólason: „Auga fyrir auga. Marmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins“, bls. 207. 
167 Jón Þór Ólason: „Auga fyrir auga. Marmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins“, bls. 207. 
168 Beth Grothe Nielsen: Straf. Hvad ellers?, bls. 115. 
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einstaklings sem býr yfir frjálsum vilja leiðir til þess að hann sér að refsingar hafi meira böl í 

för með sér en ávinning og því velji hann að fremja ekki afbrot.
169

  

Fyrr á öldum var megináherslan lögð á að refsingar vektu óhug í huga almennings og 

hræddu menn frá afbrotum.
170

 Með þetta fyrir augum voru refsingar harðneskjulegar, t.d. 

aflimanir og opinberar aftökur. Þegar fram liðu stundir fór að bera á skoðunum manna þess 

efnis að jafnvel afbrotamenn ættu að njóta einhverra réttinda og mannúðar og því væru þessar 

ógeðfelldu refsingar ekki boðlegar.
171

 Þegar kenningar um almenn varnaðaráhrif þróuðust var 

farið að huga að fráfælingu sem byggist á því að fyrirfram birt hótun um refsingu í formi laga 

hafi þau áhrif að menn fremji ekki afbrot.
172

 Þekktasti talsmaður kenningarinnar um 

fráfælingu var þýski lögfræðingurinn Fauerbach.
173

 Út frá þessu kom fram á sjónarsviðið 

meginreglan um lögbundnar refsiheimildir (l. nulla poena sine lege).
174

 Næsta stig í þróuninni 

var siðamótun refsivörslukerfisins sem byggir á því að sé refsing gerð að viðurlögum fyrir 

ákveðið brot getur það haft þær afleiðingar að siðferðisvitund almennings styrkist og með því 

skapist hömlur gegn afbrotum, bæði meðvitaðar og ómeðvitaðar.
175

 Þessi áhrif eru mest þegar 

réttarvitund  almennings er hlutlaus gagnvart reglunum.
176

  

Almennu varnaðaráhrifin beinast að ótilteknum fjölda manna og talað er um að þau virki 

þegar refsivörslukerfið verður til þess að verulegur fjöldi manna sleppir því að fremja afbrot, 

sem þeir hefðu annars framið.
177

 Almennu varnaðaráhrifin eru þó kannski ekki eins mikil og 

ætla mætti þar sem þau eru hverfandi þegar brot er framið í ákafri geðshræringu eða við álíka 

aðstæður en algengt er að alvarleg afbrot séu einmitt framin í slíku ástandi.
178

 Einnig má 

nefna að almennu varnaðaráhrifin eru lítil sem engin fyrir þá einstaklinga sem ekki gera sér 

grein fyrir möguleikanum á því að verða beittir refsingum eins og oft er í tilvikum barna, 

greindarskertra og geðveikra.  Í slíkum tilfellum er ekki hægt að segja að einstaklingurinn taki 

upplýsta og yfirvegaða ákvörðun þegar hann velur það að fremja afbrot.
179

 Afar erfitt er að 

áætla hversu mikil almenn varnaðaráhrif refsingar hafa þar sem mun fleiri þættir en refsingar 

                                                            
169 Jón Þór Ólason: „Auga fyrir auga. Marmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins“, bls. 208. og Ståle Eskeland: 

Strafferett, bls. 49. 
170 Johs. Andenæs: Alminnelig strafferet, bls. 77. og Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við Afbrotum, bls. 72. 
171 Jón Þór Ólason: „Auga fyrir auga. Marmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins“, bls. 208-209. og Beth 

Grothe Nielsen: Straf. Hvad ellers?, bls. 107. 
172 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við Afbrotum, bls. 72. 
173 Johs. Andenæs: Alminnelig strafferet, bls. 78. 
174 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við Afbrotum, bls. 72. 
175 Johs. Andenæs: Alminnelig strafferet, bls. 78. og Jón Þór Ólason: „Auga fyrir auga. Marmið refsinga og 

þróun viðurlagakerfisins“, bls. 209. 
176 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við Afbrotum, bls. 73. 
177 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við Afbrotum, bls. 74. 
178 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við Afbrotum, bls. 75. 
179 Johs. Andenæs: Alminnelig strafferet, bls. 82. 
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hafa áhrif á það hvort einstaklingur fremur afbrot eða ekki. Má þar t.d. nefna uppeldi, 

trúarbrögð og ótti við fordæmingu í samfélaginu.
180

  

Sá tilgangur refsinga að hafa almenn varnaðaráhrif hefur verið gagnrýndur þar sem  

óréttlætanlegt sé að ætla refsingum slík áhrif þar sem þá sé verið að nota manneskju sem 

verkfæri til að koma í veg fyrir afbrot annarra. Þessi gagnrýni tekur þó ekki mið samhenginu 

milli refsilöggjafar annars vegar og beitingu refsinga í einstökum tilvikum hins vegar. 

Refsilögum er beint að öllum og ef það er á annað borð réttlætanlegt að hóta refsingu til að 

hafa áhrif á háttsemi manna getur það ekki verið óréttlætanlegt að beita refsingum í einstökum 

tilvikum þegar þessi sömu refsilög hafa verið brotin.
181

   

Til þess að refsiákvæði hafi yfir höfuð varnaðaráhrif er nauðsynlegt að þau séu skráð í 

lögum og birt þegar verknaður er framinn, þá þurfa þau einnig að vera á slíku formi að þau 

séu skiljanleg almenningi, en ekki er hægt að búast við því að borgararnir fari eftir lögum sem 

þeir þekkja ekki.
182

 Þá má ætla að besta leiðin til að ná fram almennum varnaðaráhrifum 

refsinga felist ekki í því að hækka refsingar upp úr öllu valdi, heldur mun frekar í því að efla 

löggæslu með það fyrir augum að uppljóstrunartíðni afbrota sé hærri, svo og með því að 

málsmeðferð sakamála í réttarvörslukerfinu sé sem hröðust.
183

 Þessu til stuðnings má nefna að 

niðurstöður bandaríska nóbelsverðlaunahafans Gary S. Becker eru á þá leið að glæpahneigð 

ráðist af kostnaðinum af glæpum, en sá kostnaður felst annars vegar í þyngd refsinga og hins 

vegar í uppljóstrunarlíkum.
184

 Í því felst að í ríkjum þar sem uppljóstrunartíðni er há er 

mögulegt að hafa mildari refsingar án þess að það komi niður á varnaðaráhrifum. Auk þyngd 

refsinga og uppljóstrunartíðni afbrota má ætla að það auki almennu varnaðaráhrifin, sé 

sanngjörnum refsingum beitt þar sem taumhald almennings kann að vera sterkara í slíkum 

tilvikum. Þannig kann viðurlagakerfi þar sem refsingar eru samræmdar og sanngjarnar að hafa 

meiri varnaðaráhrif en kerfi sem hefur þyngri refsingar og er handahófskennt.
185

  

 

6.3.2 Sérstök varnaðaráhrif 

Sérstök varnaðaráhrif eru þau áhrif sem refsingu er ætlað að hafa á brotmann sjálfan með það 

fyrir augum að koma í veg fyrir frekari afbrot af hans hálfu.
186

 Þessum áhrifum er hægt að ná 

fram með ýmsum leiðum. Í fyrsta lagi er hægt að ná þeim með því að beita dauðarefsingum, 

                                                            
180 Johs. Andenæs: Alminnelig strafferet, bls. 80. 
181 Johs. Andenæs: Alminnelig strafferet, bls. 79. 
182 Johs. Andenæs: Alminnelig strafferet, bls. 79. og Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 167. 
183 Johs. Andenæs: Alminnelig strafferet, bls. 83. og Jón Þór Ólason: „Auga fyrir auga. Marmið refsinga og 

þróun viðurlagakerfisins“, bls. 210. 
184 Gary S. Becker: „Nobel Lecture: The Economic Way of Looking at Behavior“, bls. 390. 
185 Johs. Andenæs: Alminnelig strafferet, bls. 82. 
186 Beth Grothe Nielsen: Straf. Hvad ellers?, bls. 115. 
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en eðli máls samkvæmt er það afar áhrifarík leið að því markmiði að sá afbrotamaður sem 

henni sætir brjóti ekki af sér aftur. Í öðru lagi hefur sú leið verið nefnd að hræða afbrotamenn 

frá frekari afbrotum með því að gera fangavist þeirra það skelfilega að þeir vilji aldrei aftur 

upplifa slíkt. Í þriðja og síðasta lagi skal hér nefnd sú leið að endurhæfa afbrotamenn.
187

   

Í lögskýringargögnum með hgl. kemur fram að refsingu sé, auk annars, ætlað það hlutverk 

að hafa áhrif á afbrotamanninn sjálfan og koma í veg fyrir frekari afbrot af hans hálfu, vegna 

ótta við það að þurfa að sæta refsingu að nýju og þá jafnvel aukinni refsingu.
188

 Til að auka 

sérstök varnaðaráhrif er í hgl. mælt fyrir um ítrekunaráhrif brota sbr. 71. gr. hgl. og ekki síður 

5. tl. 70. gr. hgl. sem getur leitt til refsiþyngingar innan refsimarka ákvæðis vegna fyrri 

hegðunar.
189

  

Með sérstök varnaðaráhrif að leiðarljósi var farið að horfa til einstaklingsbundinna 

einkenna afbrotamanna við ákvörðun refsingar í kringum miðja 19. öld.
190

 En það var ekki 

fyrr en í byrjun 20. aldar sem meðferðarstefnan tók að ryðja sér til rúms í viðurlagapólitík en 

samkvæmt henni var allt kapp lagt á að „lækna“ brotamanninn líkt og hann væri haldinn 

sjúkdómi, t.d með því að vista hann á meðferðarstofnun vegna drykkjusýki.
191

 Beiting þessara 

úrræða átti í raun lítið skylt við refsingar þar sem reglum um refsingar var ekki beitt, t.d. um 

ákvörðun refsitíma, sakhæfi o.fl.
192

 Þess í stað var tímalengd frelsissviptingar miðuð við 

árangur hennar, þ.e. þeirrar meðferðar sem afbrotamaður sætti.
193

 Um 1960 áttuðu menn sig á 

því að meðferðarstefnan hafði ekki skilað þeim árangri sem vonast hafði verið eftir.
194

 

Meðferðarstefnan leið svo undir lok á 7. áratug 20. aldar.
195

 Meðferðarstefnan náði aldrei 

fótfestu hér á landi né í Finnlandi eins og hún gerði á hinum Norðurlöndunum.
196

 Stefnan 

sætti harðri gagnrýni, m.a. vegna skorts á jafnræði og réttaröryggi. Þar sem refsingar tóku mið 

af þörfum hvers brotamanns fyrir sig gat mikill munur verið á meðferð þeirra sem dæmdir 

höfðu verið fyrir sambærileg brot og þar af leiðandi mis löng afplánun.
197

 

                                                            
187 Beth Grothe Nielsen: Straf. Hvad ellers?, bls. 115. 
188 Alþt. 1939, A-deild, bls. 353. 
189 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við Afbrotum, bls. 70. 
190 Jón Þór Ólason: „Auga fyrir auga. Marmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins“, bls. 211. 
191 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við Afbrotum, bls. 23. 
192 Jón Þór Ólason: „Auga fyrir auga. Marmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins“, bls. 212. 
193 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við Afbrotum, bls. 27. 
194 Johs. Andenæs: Alminnelig strafferet, bls. 85. og Jón Þór Ólason: „Auga fyrir auga. Marmið refsinga og 

þróun viðurlagakerfisins“, bls. 213. 
195 Ragnheiður Bragadóttir: „Markmið refsinga“, bls. 99. 
196 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við Afbrotum, bls. 23. 
197 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við Afbrotum, bls. 32. 
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Ekki er hægt að útiloka að refsingar hafi í raun einhver sérstök varnaðaráhrif en óljóst er 

hver þau eru. Vísbendingar eru þó um að þyngri refsingar fyrir afbrot skila sér ekki í lægri 

ítrekunartíðni.
198

  

 

6.4 Á játning að hafa áhrif á ákvörðun refsingar?  

Hugleiðingar um hvort játningar í sakamálum eigi að hafa áhrif á ákvörðun refsingar verður 

að skoða út frá réttlætingarsjónarmiðum og tilgangi refsinga. 

Líkt og kemur fram hér að ofan byggir endurgjaldskenningin á því að refsing sé 

réttlætanleg með vísan til afbrotsins, þ.e. refsingin er réttlátt endurgjald vegna þess afbrots 

sem framið var. Sé þessari kenningu fylgt til hins ýtrasta er ljóst að ekki er réttlætanlegt að 

milda refsingu vegna þess eins að brotamaðurinn hefur játað brot sitt. Skerðing þeirra 

hagsmuna sem brotið beindist gegn er enn sú sama, óháð því hvort brotamaður neiti eða játi 

sök og til að sefa réttlætiskennd almennings og reiði ber að refsa honum með refsingu sem 

svarar til alvarleika þess brots sem um ræðir. 

Nytjastefnumenn myndu á hinn bóginn ekki sjálfkrafa líta svo á. Fyrir þeim er það 

markmið refsinga að þær bæti brotamanninn og samfélagið, m.a. með því að hafa 

varnaðaráhrif. Því þarf að athuga það sérstaklega hvort játning sem leiðir til mildunar 

refsingar hafi einhver áhrif á varnaðaráhrif refsivörslukerfisins og ef svo er raunin myndu þeir 

telja réttlætanlegt að milda refsinguna að sama skapi.  

Það að játningar leiði til mildari refsinga getur haft þau áhrif að hvati myndast fyrir seka 

afbrotamenn að játa brot sín. Mögulegar afleiðingar þess að fleiri játningar náist fram eru þær 

að uppljóstrunartíðni hækkar en líkt og komið hefur fram er líklegra að refsivörslukerfi þar 

sem uppljóstrunartíðni er há hafi almenn varnaðaráhrif en refsivörslukerfi þar sem refsingar 

eru þungar og uppljóstrunartíðni lág. Almenn varnaðaráhrif geta þannig valdið því að rétt sé 

að milda refsingu brotamanna sem játa brot sín. Þetta er þó ekki algilt þar sem almenn 

varnaðaráhrif refsinga fyrir tiltekin brot geta þvert á móti minnkað ef brotamaður á þess kost 

að milda refsingu sína með því einu að játa á sig sök ef upp um hann kemst. Þessi brot eru t.d. 

skipulögð brotastarfsemi þar sem búið er að meta fórnarkostnað brotsins ef upp um það 

kemst. Má t.d. hugsa sér tilvik þar sem manni er boðin há peningafjárhæð fyrir það eitt að 

smygla fíkniefnum til landsins. Sá maður er hugsanlega búinn að vega það og meta hvort það 

sé þess virði að sitja í fangelsi í tiltekinn tíma ef upp um hann kemst gegn því að fá 

fyrrgreinda peningafjárhæð greidda. Viti hann það, að játi hann brot sitt hljóti hann töluvert 

lægri refsingu en ef hann neitar, getur það leitt til þess að hann taki af skarið sem hann hefði 

                                                            
198 Jón Þór Ólason: „Auga fyrir auga. Marmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins“, bls. 213. 
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jafnvel ekki gert ef hann hefði gengið út frá því að fá fulla refsingu óháð játningunni. Í slíku 

tilviki má því segja að það fyrirkomulag að játning hafi áhrif á ákvörðun refsingar til mildunar 

dragi úr almennum varnaðaráhrifum refsivörslukerfisins.  

Færa má fyrir því rök að sérstökum varnaðaráhrifum refsinga sé ekki teflt í hættu við það 

að milda refsingu brotamanns sem játar á sig brot þar sem meiri líkur eru á því að sá sem játar 

brot sitt iðrist gjörða sinna og sjái að sér heldur en sá sem ekki játar.
199

 Af þeim sökum kemur 

þyngri refsing ekki frekar í veg fyrir ítrekunartíðni en mildari refsing myndi gera. 

Þá má nefna að mildari refsingar eru mjög hagkvæmar fyrir þjóðfélagið þar sem 

fangelsisvist er dýr og greidd af opinberu skattfé. Þar af leiðandi er einnig hægt að réttlæta 

mildari refsingar í málum, þar sem játningar koma fram, með þeim rökum að það sé 

hagkvæmara fyrir þjóðfélagið í heild. 

Þá ber að skoða hvaða kenning ræður för hér á landi. Í greinargerð sem fylgdi frumvarpi 

til hgl. er umfjöllun um tilgang refsinga en best fer á því að taka þá umfjöllum beint upp hér. 

 

„Refsing er ein þeirra aðferða, sem þjóðfélagið hefur til þess að verjast réttarbrotum. 

Markmið refsingar er fyrst og fremst verndun almenns réttaröryggis og viðhald 

lögbundins þjóðskipulags. En auk þess fullnægir refsing réttlætistilfinningu almennings er 

ekki sættir sig við það, að menn skerði órefsað mikilvæg réttindi annarra. Það mun ekki 

dregið í efa, að refsing eigi rétt á sér vegna þess tilgangs, þar eð víst má telja, að aðrar 

vægari aðferðir mundu ekki verða að gagni. En nú er refsing böl, bæði þeim, er henni 

sætir, og ýmsum öðrum einstaklingum, einkum vandamönnum afbrotamannsins, og loks 

þjóðfélaginu í heild, þó að hún sé því nauðsynlegt böl. Af því leiðir að refsingu ber ekki 

að beita nema nauðsyn krefji og ætla megi að hún nái tilgangi sínum.“200 

 

Af framangreindri tilvitnun má draga þá ályktun að nytjastefnukenningin hafi verið höfð að 

leiðarljósi við setningu hgl. þar sem fram kemur að megintilgangur refsinga sé „verndun 

almenns réttaröryggis og viðhald lögbundins þjóðskipulags.“ En ætla má, að þeirri vernd 

verði fyrst og fremst náð með því að refsingar hafi varnaðaráhrif með þeim afleiðingum að 

borgararnir brjóti ekki gegn viðurkenndum hátternisreglum samfélagsins. Þá má einnig nefna 

að með því að beita fangelsisrefsingum er brotamaðurinn gerður skaðlaus samfélagi sínu á 

meðan hann afplánar sína refsingu.
201

 Þrátt fyrir að nytjastefnukenningin hafi aðallega verið 

höfð að leiðarljósi ber þó að nefna 3. málslið tilvitnunarinnar sem greinilega vísar í réttlætingu 

                                                            
199 Johs. Andenæs: Alminnelig strafferett, bls. 401. 
200 Alþt. 1939, A-deild, bls. 352-353. 
201 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við Afbrotum, bls. 70. 
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refsinga sem á meira skylt við endurgjaldskenninguna. Í lokamálslið tilvitnunarinnar er svo 

tekið alfarið af skarið og tekið fram að refsingum skuli aðeins beita, sé það sé nauðsynlegt og 

ætla megi að það beri árangur. Þrátt fyrir að þessar ályktanir sé hægt að draga af ofangreindri 

tilvitnun er ljóst að hvorug kenningin hefur, á undanförnum árum, verið ríkjandi þegar kemur 

að viðurlagapólitík.
202

 Það virðist vera mismunandi eftir brotaflokkum hvor kenningin er höfð 

að leiðarljósi. T.d. má nefna að refsingar fyrir kynferðisbrot bera með sér einkenni 

endurgjaldsstefnunnar á meðan nytjastefnukenningin ræður för þegar kemur að refsingum 

fyrir fíkniefnabrot.
203

 

Auk framangreinds má nefna að það að játning komi fram í sakamáli kann að vera 

brotaþola til hagsbóta. Þessu til stuðnings má nefna að í Noregi hefur játning í 

kynferðisbrotamálum yfirleitt þau áhrif að refsing í slíkum málum lækkar um 33%.
204

 Ástæða 

þess er sú að þegar játning kemur fram er brotaþola hlíft fyrir þeirri lífsreynslu og andlega 

álagi að þurfa að koma fyrir rétt, fyrst í héraði og jafnvel aftur við áfrýjun.
205

 Þá sleppur 

brotaþoli einnig við andlegt álag, sem fylgt getur því að vera jafnvel ekki trúað ef 

sakborningur neitar því að hafa framið brotið.
206

 

 

6.5 Álitaefni varðandi regluna um rétt til réttlátrar málsmeðferðar og áhrif játningar á 

ákvörðun refsingar.  

Í 71. gr. stjskr. sbr. 6. gr. laga um Mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994 er mælt fyrir um 

meginregluna um rétt sakbornings til réttlátrar málsmeðferðar. Í þeirri reglu felst m.a. réttur 

sakbornings til að fella ekki á sig sök, þ.e. þagnarréttur hans. Þar að auki er í 64. gr. og 2. mgr. 

113. gr. sml. mælt fyrir um þagnarréttinn, en þar kemur fram að sakborningi sé óskylt að 

svara spurningum um refsiverða háttsemi sem honum er gefin að sök, annars vegar í 

skýrslutöku fyrir lögreglu og hins vegar fyrir dómi. 

Áhugavert er að velta fyrir sér hvort það samrýmist þessari reglu að refsingar séu 

ákvarðaðar lægri þegar sakborningur hefur tjáð sig um brotið og játað það. Velta má því fyrir 

sér hvort að í raun sé verið að refsa mönnum fyrir það eitt að nýta stjórnarskrárbundinn rétt 

sinn til réttlátrar málsmeðferðar. Hér skal sú afstaða tekin til þess álitaefnis að þetta fái 

samrýmst í ljósi þess að ekki verður með sanni sagt að verið sé að refsa þeim er nýtir rétt sinn 

                                                            
202 Hildigunnur Ólafsdóttir og Ragnheiður Bragadóttir: „Afbrotafræði í byrjun aldar – Viðfangsefni og áhrif“, 

bls. 294. 
203 Hildigunnur Ólafsdóttir og Ragnheiður Bragadóttir: „Afbrotafræði í byrjun aldar – Viðfangsefni og áhrif“, 

bls. 294. 
204 Magnus Matningsdal: „Voldteksstraff i Norge“, bls. 54. 
205 Magnus Matningsdal: „Voldteksstraff i Norge“, bls. 54. 
206 Magnus Matningsdal: „Voldteksstraff i Norge“, bls. 54. 
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til réttlátrar málsmeðferðar heldur er í hinu tilvikinu frekar verið að taka mið af því að með 

játningunni hefur brotamaður sýnt í verki að hann taki ábyrgð á gjörðum sínum, en það getur 

verið merki um iðrun, ásamt því að hann hefur sýnt brotaþola tillitsemi. Þetta tvennt getur 

réttlætt vægari refsingar með tilliti til þeirra sjónarmiða sem gilda um réttlætingu og tilgang 

refsinga og fjallað hefur verið um. Það er þannig ekki í sjálfu sér bara það að játning kemur 

fram sem hefur áhrif á ákvörðun refsingar heldur er það frekar þær ályktanir sem draga má af 

því framferði brotamanns að játa sök sem áhrif hefur. 
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7. Játningar í nokkrum brotaflokkum 

Í þessum kafla verður dómaframkvæmd vegna nokkurra brota skoðuð með það fyrir augum að 

kanna, annars vegar hversu tíðar játningar eru og hins vegar hvort játningar hafi í raun áhrif á 

ákvörðun refsingar í sakamálum. Þau fjögur brot sem valin voru í þessum tilgangi eru 

manndráp af ásetningi, sbr. 211. gr. hgl., nauðgun, sbr. 194. gr. hgl., kynferðisbrot gegn 

börnum, sbr. 1. mgr. 202. gr. hgl. og líkamsárás, sbr. 1. mgr. 218. gr. hgl. Þessi brot eru öll 

ofbeldisbrot og mál innan hvers brots eru sambærileg en auðveldara er að sjá áhrif játninga á 

refsiákvörðun ef málin eru sambærileg innan hvers brots. Þá verður sjónum beint að dóminum 

í líkfundarmálinu svokallaða, þ.e. Hrd. 2005, bls. 1644 (510/2004), en sá dómur er afar 

áhugaverður þegar áhrif játninga á þyngd refsinga eru könnuð. Þar sem engin tvö mál eru 

nákvæmlega eins er erfitt að draga afdráttarlausar ályktanir um áhrif einhvers eins atriðis á 

ákvörðun refsingar. 

 

7.1 Manndráp af ásetningi  

7.1.1 Dómareifanir  

Í 211. gr. hgl. er mælt fyrir um refsingu fyrir manndráp af ásetningi. Refsimörk ákvæðisins er 

fangelsi frá 5 árum og allt að 16 árum, eða ævilangt. Verða nú reifaðir þeir hæstaréttardómar 

þar sem aðeins er sakfellt fyrir fullframið brot gegn 211. gr. hgl. á tímabilinu frá ársbyrjun 

2000 til aprílmánaðar 2013, en á því tímabili féllu 8 slíkir dómar í Hæstarétti.  

 

Hrd. 17. janúar 2013 (566/2012). H var ákærður fyrir manndráp af ásetningi með því að 

hafa á heimili sínu ráðist á A og veitt henni áverka með hnífi er leiddu hana til dauða. 

H kom í annarlegu ástandi á lögreglustöð og sagðist hafa lent í átökum við geimveru 

á heimili sínu, stungið hana með hnífi og að hún væri dauð í herbergi sínu. Í framhaldi af 

þessu fór lögreglan á heimili H þar sem lík af konu fannst. Fyrir dómi lýsti H því sem 

hann mundi af aðdraganda og verknaðinum sjálfum. Fram kom að A og H höfðu verið í 

sambandi undanfarin ár þrátt fyrir að hafa hvorki búið saman né verið par. H játaði að 

hafa orðið A að bana en sagði að A hefði dregið upp hníf og ætlað að drepa hann og eftir 

það myndi hann ekki hvað gerst hafði.  

Við ákvörðun refsingar var litið til þess að H var ungur þegar brotið átti sér stað, 

aðeins 23 ára gamall. Hann hafði tvisvar áður hlotið refsingu og með brotinu rauf hann 

skilorð. Í héraðsdóminum, sem staðfestur var í Hæstarétti með vísan til forsendna, segir:  

„Við mat á refsingu telur dómurinn að ákærði eigi sér engar málsbætur þrátt fyrir ungan 

aldur og kemur ekki til álita að milda refsingu nema að því marki að skilorðsrofið bætist 

ekki við þá refsingu sem honum verður gerð fyrir þennan verknað. Telur dómurinn að 3. 
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mgr. 70. gr. laga nr. 19/1940 eigi ekki við til refsiþyngingar í máli þessu þar sem ósannað 

er, gegn mótmælum ákærða, að hin látna hafi verið nákomin ákærða í skilningi 

ákvæðisins. Samkvæmt framansögðu og með vísan til 1., 2., 3., 6., 7. og 8. tölul. 1. mgr. 

70. gr. almennra hegningarlaga þykir refsing ákærða hæfilega ákveðin fangelsi í 16 ár.“ 

 

Athyglisvert er að þrátt fyrir að ákærði hafi af sjálfsdáðum sagt til brotsins og játað það, fyrst 

hjá lögreglu og síðar fyrir dómi, er ekki minnst á 9. tl 1. mgr. 74. gr. hgl. í dóminum, heldur 

þvert á móti tekið fram að ákærði eigi sér engar málsbætur.  

 

Hrd. 26. apríl 2012 (701/2011). R var ákærður fyrir manndráp af ásetningi með því að 

hafa ráðist á A með hnífi og stungið hann með þeim afleiðingum að slagæð í hálsi fór í 

sundur og hann  lést. 

Til stympinga kom á milli R og A inni á veitingastað og annar maður greip inn í og 

snéri R niður. Lítið seinna kom R aftur að A en starfsstúlka á veitingastaðnum kom þá á 

milli þeirra og reyndi að bægja R í átt að útidyrum veitingastaðarins. Þá stökk R framhjá 

starfsstúlkunni og stakk A með hnífi í hálsinn. Í málinu lá fyrir myndbandsupptaka af 

árásinni en engu að síður neitaði R sök og sagðist ekki muna hvað hefði átt sér stað á 

veitingastaðnum í umrætt sinn. Sök R var talin sönnuð og hann sakfelldur fyrir brot gegn 

211. gr. hgl.  

Um ákvörðun refsingar sagði í héraðsdóminum sem staðfestur var í Hæstarétti með 

vísan til forsendna: „Ákærði er fæddur árið 1972. Sakaferill hans hefur ekki áhrif á 

refsingu. Ákærði hafði ákveðinn ásetning til verksins. Hann veittist hiklaust að A, þrátt 

fyrir að K gengi á milli þeirra og reyndi að bægja honum frá. Þykir ákærði ekki eiga sér 

málsbætur. Samkvæmt framansögðu og með vísan til 1., 2., 3., 6. og 7. tölul. 1. mgr. 

70. gr. almennra hegningarlaga, þykir refsing ákærða hæfilega ákveðin fangelsi í 16 ár.“ 

 

Í þessu máli lá ekki fyrir játning sakbornings en ekki virðist það hafa verið virt ákærða til 

refsiþyngingar þar sem ekki er vísað í 8. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl.  

 

Hrd. 13. október 2011 (198/2011). G var ákærður fyrir manndráp af ásetningi með því að 

hafa stungið H margsinnis með hnífi víðsvegar um líkamann með þeim afleiðingum að 

hann lést. 

G og unnusta H voru vinir, en G var ástfanginn af henni. Um kvöldið og nóttina 

höfðu þau verið saman úti að skemmta sér, G og unnusta H. Unnusta H hafði orðið 

verulega ölvuð og G því farið með hana heim til sín til að sofa. Þegar G hafði komið 

unnustu H heim til sín fór hann að heimili H, komst inn um ólæsta hurð og réðist að H þar 
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sem hann var sofandi í rúmi sínu og stakk hann oft með hnífi. Að því loknu fór G heim til 

sín eftir að hafa losað sig við fatnað sinn og það sem hann hafði notað við brotið. Við 

rannsókn málins neitaði G fyrst um sinn sök en eftir að hafa verið úrskurðaður í 

gæsluvarðhald játaði hann að lokum að hafa framið brotið. Fyrir dómi játaði hann svo 

brotið. 

Í héraði var G talinn ósakhæfur og því ekki gerð refsing en í Hæstarétti var því snúið 

við og G talinn sakhæfur. Um ákvörðun refsingar sagði í hæstaréttardóminum: „Var 

ásetningur ákærða til að svipta A lífi einbeittur og á hann sér engar málsbætur. Brot hans 

er í ákæru réttilega fært undir 211. gr. almennra hegningarlaga og er refsing hans hæfilega 

ákveðin fangelsi í 16 ár.“ 

 

Líkt og tilvitnunin í dóminn sýnir er dómurinn fáorður um hvað það var sem áhrif hafði á 

ákvörðun refsingar. Ekki er vísað til neinna lagaákvæða og aðeins tekið fram að ásetningur 

ákærða hafi verið einbeittur og að hann eigi sér engar málsbætur.  

 

Hrd. 16. desember 2010 (611/2010). E var ákærður fyrir manndráp af ásetningi með því 

að hafa ráðist á A, kýlt hann, sparkað í höfuð og líkama hans er hann lá í gangstéttinni og 

að lokum kastað þungum kantsteini í hnakka hans með þeim afleiðingum að hann lést. 

A stóð fyrir utan hús sitt þegar E kom þar að og spurði hvað hann væri að gera og A 

svaraði því að hann væri að bíða. Þá fór A að tala um börn og við það missti E stjórn á sér 

og lamdi manninn þar sem E var þess fullviss að A væri barnaníðingur. Þegar lögreglan 

fór á heimili E til að handtaka hann játaði hann brotið. Einnig játaði E við meðferð 

málsins fyrir dómi. Með vísan til játningarinnar og fleiri gagna var E sakfelldur. 

Um ákvörðun refsingar segir í héraðsdóminum sem staðfestur var í Hæstarétti með 

vísan til forsendna: „Við mat á refsingu verður litið til þess að ákærði hafði ásetning til 

þess að vinna slíkt tjón sem raun varð á og koma því engar refsilækkandi ástæður til álita. 

Samkvæmt framlögðu sakavottorði hefur ákærði á árunum 2000 til 2003 tvívegis gengist 

undir greiðslu lögreglustjórasektar vegna ölvunaraksturs og einu sinni vegna 

fíkniefnalagabrots. Þegar allt framangreint er virt þykir refsing ákærða hæfilega ákveðin 

fangelsi í 16 ár.“  

 

Líkt og í málinu hér á undan er ekki fjallað um hvað það var sem áhrif hafði á ákvörðun 

refsingar í þessu máli nema að mjög takmörkuðu leyti. Ekki er vísað til neinna lagaákvæða 

um ákvörðun refsingar. Þó er tekið fram að engar refsilækkandi ástæður hafi átt við í málinu. 

Eðlilegt hefði verið að vísa í viðeigandi töluliði 1. mgr. 70. gr. og eftir atvikum 1. mgr. 74. gr. 

Í þessu máli hefði m.a. verið rétt að vísa til 8. tl. 1. mgr. 70. gr.  
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Hrd. 4. desember 2008 (349/2008). Þ var ákærður fyrir manndráp af ásetningi með því að 

hafa slegið A þrisvar sinnum í höfuðið með slökkvitæki með þeim afleiðingum að hann 

lést. 

Þ bar á þann veg hjá lögreglu og fyrir dómi að hann og A hefðu setið að drykkju í 

íbúð A uns A sofnaði, en þá hafi hann farið heim til sín. Um klukkustund síðar hafi hann 

snúið aftur í íbúð A til að athuga hvort hann væri vaknaður en þá hafði A verið látinn. 

Rannsókn lögreglu leiddi í ljós að frásögn Þ stæðist ekki og lagt var til grundvallar að 

hann hefði verið að verki. Þ var sakfelldur. 

Um ákvörðun refsingar sagði í héraðsdóminum, sem staðfestur var í Hæstarétti með 

vísan til forsendna: „Ekki er leitt í ljós hvað ákærða gekk til verksins. Enda þótt því verði 

ekki slegið föstu virðist skýringa á verknaði ákærða helst að leita í annarlegu ástandi hans 

á verknaðarstundu. Ákærði á sér engar málsbætur. Ákærði hefur frá árinu 1998 hlotið 6 

refsidóma fyrir þjófnað, skjalafals og eignaspjöll. Síðast hlaut ákærði dóm 17. maí 2006, 

5 mánaða fangelsi skilorðsbundið í 3 ár fyrir þjófnað, en þá var dæmdur upp 

skilorðsdómur sem ákærði hlaut á árinu 2005 fyrir þjófnað og skjalafals. Með broti sínu 

nú hefur ákærði rofið skilorð dómsins frá 17 maí 2006 og verður hann dæmdur upp og 

ákærða gerð refsing í einu lagi, sbr. 60. og 77. gr. almennra hegningarlaga. Þykir refsing 

ákærða hæfilega ákveðin fangelsi í 16 ár.“ 

 

Í þessu máli neitaði ákærði staðfastlega sök á öllum stigum máls. Af dóminum má draga þá 

ályktun að til refsiþyngingar virkaði sakaferill ákærða þrátt fyrir að ekki sé vísað til 

lagaákvæða um ákvörðun refsingar.  

 

Hrd. 2006, bls. 912 (408/2005). M var ákærður fyrir manndráp af ásetningi með því að 

hafa kyrkt eiginkonu sína, A, með þvottasnúru. 

Hjónaband M og A hafði gengið illa og A verið M ótrú. Umrætt kvöld hafði A 

gengist við því að hafa átt í sambandi við aðra menn og hóf að lýsa þeim kynnum í 

smáatriðum. Eftir að M hafði kyrkt A hringdi hann í neyðarlínuna og óskaði eftir aðstoð. 

Um ákvörðun refsingar segir í hæstaréttardóminum: „Við refsiákvörðun ber að líta til 

ákvæða 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Verður ekki fram hjá því litið 

hversu alvarlegt brot ákærða er. Þrátt fyrir það þykir mega við það miða til lækkunar 

refsingar, sem að framan greinir, að ákærði hafi af sjálfsdáðum sagt til brots síns og skýrt 

frá atvikum í megin atriðum og sýnt iðrun gerða sinna. Þá hefur hann ekki áður gerst 

sekur um refsivert brot sem máli skiptir og á sér ekki sögu um ofbeldislega hegðun. Ætla 

má með stoð í geðheilbrigðisrannsókn Sigurðar Páls Pálssonar geðlæknis og 
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sálfræðiskýrslu dr. Jóns Friðriks Sigurðssonar að andlegt ástand ákærða fyrir og við 

verknaðinn útskýri atburðarásina og hafi afbrýðisemi og niðurlæging orðið til þess að 

innibyrgð reiði hans hafi brotist út og leitt til þess að hann framdi verknaðinn. Verður því 

höfð hliðsjón af ákvæði 75. gr. almennra hegningarlaga við refsiákvörðunina. Að þessu 

virtu er refsing ákærða hæfilega ákveðin fangelsi í 11 ár.“ 

 

Í ofangreindu máli var refsing aðeins ákveðin 11 ára fangelsi, en það er töluvert vægari 

refsing en gengur og gerist í manndrápsmálum. Ákærði játaði sök, bæði hjá lögreglu og fyrir 

dómi og í héraðsdóminum var auk annarra ákvæða vísað í 9. tl. 74. gr. hgl. Í Hæstarétti var 

ekki vísað í 9. tl. 74. gr. hgl. en ætla má að höfð sé hliðsjón af ákvæðinu þar sem tekið er fram 

að það sé metið ákærða til refsilækkunar að hann hafi sagt af sjálfsdáðum til brots og sagt frá 

atvikum máls.  

 

Hrd. 2005, bls. 3555 (141/2005). H var ákærður fyrir manndráp af ásetningi með því að 

hafa ráðist á fyrrum sambýliskonu sína, A, slegið hana með kúbeini í höfuðið, vafið 

taubelti um háls hennar og kyrkt hana. 

Bróðir A hafði samband við lögreglu og kvaðst hafa áhyggjur af systur sinni sem ekki 

hafði frést af frá því í vikunni á undan. Við yfirheyrslur sagði H að A hefði komið til sín 

umrætt kvöld og fengið hjá honum peninga en farið svo út að skemmta sér. Seinna um 

nóttina hefði A komið aftur heim til H en verið farin þegar hann vaknaði um morguninn. 

H var úrskurðaður í gæsluvarðhald. Það var ekki fyrr en tæpum þremur vikum síðar sem 

H játaði að hafa orðið A að bana og vildi fá að vísa á stað þar sem hann hafði varpað 

líkinu í sjóinn. Þrátt fyrir mikla eftirgrennslan fannst líkið ekki og breytti þá H framburði 

sínum á þann veg að hann hefði komið líkinu fyrir í sprungu og hlaðið grjóti fyrir. Hann 

gaf þá skýringu á því framferði að játa ekki strax að hann hafi óttast hefndir af hendi 

fjölskyldu og vina A.  

Um ákvörðun refsingar sagði í héraðsdóminum, er staðfestur var með vísan til 

forsendna í Hæstarétti: „Eins og rakið hefur verið reyndi ákærði að afmá öll merki um 

brot sitt og meðferð hans á líkinu var smánarleg.  Einnig er fram komið hjá honum að 

hann hafi einsett sér að vera lögreglunni erfiður, þótt hann vissi að upp um hann hlyti að 

komast.  Ákærði neitaði sök framan af lögreglurannsókninni og fyrir liggur að hann 

reyndi um skeið, eftir að hann játaði verknaðinn, að villa um fyrir lögreglu í leitinni að 

líkinu.  Þá er til þess að líta, að framganga ákærða við rannsókn málsins, þ. á m. undir 

geðrannsókninni, og skýrsla hans fyrir dómi gefa til kynna að hann sé ekki mjög sakbitinn 

eftir verkið. Refsing ákærða þykir að öllu þessu athuguðu vera hæfilega ákveðin fangelsi 
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16 ár.“ Þá var tekið fram að H hafði verið sakfelldur fyrir skjalafals, en að öðru leyti hafði 

honum ekki verið refsað áður.  

 

Í þessu máli játaði ákærði ekki verknaðinn fyrr en löngu eftir að hann er úrskurðaður í 

gæsluvarðhald. Ekki er vísað til lagaákvæða þegar dómarinn kemst að ákvörðun um þyngd 

refsingar, að því undanskyldu að því er hafnað að 4. tl. 74. gr. hgl. og 75. gr. hgl. eigi við í 

málinu. 

 

Hrd. 2001, bls. 2571 (62/2001). Á var ákærður fyrir manndráp af ásetningi með því að 

hafa ýtt A yfir handrið á svölum 10. hæðar fjölbýlishúss með þeim afleiðingum að hún 

lést þegar hún lenti á gangstétt. 

Málavextir voru þeir að Á og A hittust í miðbæ Reykjavíkur og ákváðu að fara heim 

til systur Á þar sem Á hafði gefið í skyn að hann gæti útvegað fíkniefni. Þegar þangað var 

komið samþykkti systir Á ekki að veita A næturgistingu, en þau fóru þá inn á stigagang 

hússins. Þar höfðu þau samfarir uns A vildi hætta því í því skyni að verða sér úti um 

fíkniefni. Á brást illa við og hreytti fúkyrðum í A. Svo bar Á á þann veg að hann hafi 

farið út á svalirnar en A hefði elt hann þangað og hann ýtt henni frá sér með þeim 

afleiðingum að hún féll af svölunum. Við rannsókn málsins var atburðarrásin sviðsett og 

eftir að hafa séð staðgengill A standa á svölunum, breytti Á framburði sínum og sagði að 

ekki hafi verið mögulegt að A hefði steypst yfir handriðið þar sem handriðið væri of hátt. 

Við þetta hélt Á sig þegar komið var fyrir dóm. Með matsgerð dómkvaddra matsmanna 

var komist að því að ekki hefði verið mögulegt fyrir A að fara yfir handriðið í kjölfar þess 

að Á ýtti henni líkt og hann hafði í fyrstu haldið fram og því var lagt til grundvallar að 

atlaga Á að A á svölunum hefði verið önnur og harkalegri en hann hélt fram.  

Um ákvörðun refsingar segir í dóminum: „Sakarferill hans, sem rakinn er í 

héraðsdómi, skiptir ekki máli við ákvörðun refsingar. Ákærði á sér engar málsbætur. 

Þykir refsing hans hæfilega ákveðin fangelsi í 16 ár.“ 

 

Í þessu máli hafði héraðsdómur dæmt ákærða í 14 ára fangelsi. Hæstiréttur hækkar refsinguna 

upp í 16 ára fangelsi án nokkurs rökstuðnings. Aðeins er tekið fram að ákærði ætti sér engar 

málsbætur.  
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7.1.2 Ályktanir af dómaframkvæmd 

Á því tímabili sem skoðað var féllu 8 dómar í Hæstarétti þar sem aðeins var dæmt fyrir 

fullframið brot gegn 211. gr. hgl. Í 5 af þeim 8 tilvikum, eða í 62,5% tilvika, kom fram játning 

fyrir dómi en í 3 tilvikum, eða í 37,5% tilvika, var sök neitað fyrir dómi  

Í öllum málunum var ákærði dæmdur í 16 ára fangelsi nema í einu tilviki þar sem ákærði var 

dæmdur í 11 ára fangelsi. Sérstaklega er áhugavert að bera saman dóma þar sem þættir er hafa 

áhrif á ákvörðun refsingar eru sambærilegir og annars vegar kemur fram játning fyrir dómi og 

hins vegar ekki. Sérstaklega skulu teknir hér fyrir 4 dómar. 

 Í fyrsta lagi má bera saman Hrd. 17. janúar 2013 (566/2012) og Hrd. 4. desember 

2008 (349/2008). Í báðum tilvikum var ákærði með sakarferil að baki. Í fyrrnefnda málinu 

kom ákærði sjálfur á lögreglustöð og greindi frá brotinu og játaði sök á öllum stigum máls. Í 

síðarnefnda málinu neitaði ákærði sök á öllum stigum máls ásamt því að hann hafði rofið 

skilorð með brotinu. Í báðum dómunum er tekið fram að ákærði eigi sér engar málsbætur og 

báðir voru þeir dæmdir í 16 ára fangelsi.  

 Í öðru lagi skulu Hrd. 13. október 2011 (198/2011) og Hrd. 2001, bls. 2571 (62/2001) 

bornir saman en í báðum málunum hafði sakborningur ekki áður gerst sekur um brot sem máli 

skiptu við ákvörðun refsingar. Í fyrra málinu var sök neitað í upphafi en síðar við rannsókn 

málsins játaði ákærði sök og það gerði hann einnig fyrir dómi en í því síðara var sök neitað á 

öllum stigum máls. Þrátt fyrir þennan mun á málunum var í báðum tilvikum tekið fram að 

ákærðu ættu sér engar málsbætur og báðir voru þeir dæmdir í 16 ára fangelsi. 

 Af dómaframkvæmd í manndrápsmálum, m.a. þeim dæmum sem hér eru sérstaklega 

tekin, virðist mega draga þá ályktun að játning hafi lítil sem engin áhrif á ákvörðun refsingar.  

 

7.2 Nauðgun  

Í 194. gr. hgl. er í tveimur málsgreinum mælt fyrir um refsingu fyrir nauðgun. Í 1. mgr. 194. 

gr. kemur fram að hver sem beitir ofbeldi, hótunum eða annars konar ólögmætri nauðung til 

að ná fram samræði eða öðrum kynferðismökum gerist sekur um nauðgun. Í 2. mgr. 

ákvæðisins er það að notfæra sér geðsjúkdóm eða aðra andlega fötlun manns eða það að hann 

getur ekki spornað við verknaðinum eða skilið þýðingu hans einnig skilgreint sem nauðgun og 

varðar sömu refsingu og brot gegn 1. mgr. 194. gr. Refsimörk ákvæðisins eru fangelsi, ekki 

skemur en 1 ár og allt að 16 árum.  

Verða nú reifaðir þeir dómar, þar sem einn sakborningur er aðeins sakfelldur fyrir eitt brot 

gegn 194. gr. frá ársbyrjun 2009 til aprílmánaðar 2013, en á tímabilinu féllu 14 slíkir dómar.  
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7.2.1 Dómareifanir 

 

Hrd.  1. nóvember 2012 (354/2012). X var sakfelldur fyrir brot gegn 2. mgr. 194. gr. hgl. 

með því að hafa haft samræði og önnur kynferðismök við A og notfæra sér það að hún gat 

ekki spornað við verknaðinum vegna ölvunar og svefndrunga 

A og fleiri tóku þátt í hátíðarhöldum á Akureyri, en eftir að hátíðinni lauk héldu A og 

fleiri, m.a. ákærði, áfram að skemmta sér. Varð svo úr að þau fóru heim til X þar sem þau 

héldu drykkju áfram í heitum potti. Seinna um kvöldið ákvað A að ganga til náða í 

herbergi á heimili X sem hún læsti á eftir sér. Síðar vaknaði hún við mikil læti en X var 

þá að sparka í hurðina. Þá opnaði A hurðina og lagðist aftur til svefns. Vaknaði A síðan 

við það að X var að hafa við hana samfarir, losaði sig, rauk út úr húsinu og hringdi á 

lögregluna.  

X játaði því að hafa haft samfarir við A umrætt kvöld en fullyrti að það hefði verið 

með fullu samþykki A. 

Í héraðsdómi, sem staðfestur var í Hæstarétti, var ákærði sakfelldur fyrir brot gegn 2 

mgr. 194. gr. hgl. og refsing hans ákveðin 2 ára óskilorðsbundið fangelsi. Um ákvörðun 

refsingar sagði í héraðsdóminum: „Ákærði, sem er 27 ára, hefur ekki áður sætt 

refsingum.  Með hliðsjón af eðli brots ákærða og alvarleika, sbr. 1. tl. 1. mgr. 70. gr. laga 

nr. 19, 1940, þykir refsing hans hæfilega ákveðin fangelsi tvö ár og eru ekki efni til að 

skilorðsbinda hana.“  

 

Í þessu máli játaði ákærði að hafa haft samræði við brotaþola en sagði það hafa verið með 

vilja hennar.  

 

Hrd. 16. maí 2012 (572/2011).  Ó var ákærður fyrir brot á 1. mgr. 194. gr. með því að 

hafa með ofbeldi eða annarri ólögmætri nauðung, haft önnur kynferðismök en samræði 

við A. 

A var að hafa þvaglát á Austurvelli þegar Ó kom skyndilega að og rak tvo fingur inn í 

endaþarm hennar. Að því loknu gekk hann hlæjandi á brott. Vinur og vinkona A veittu 

honum eftirför en hann komst undan á leigubíl. Kom í ljós að hann stundaði leiguakstur á 

bifreiðinni. Ó var handtekinn og í yfirheyrslum hjá lögreglu játaði hann sök og sagði hann 

að þetta hefði verið gert í fíflaskap. Við þingfestingu málsins í héraði játaði Ó háttsemina 

en hafnaði því að um nauðgun hefði verið að ræða.  

Ó var sakfelldur fyrir brot á 1. mgr. 194. gr. hgl. og dæmdur í 18 mánaða fangelsi. 

Um ákvörðun refsingar segir í héraðsdóminum, sem staðfestur var í Hæstarétti með vísan 

til forsendna: „Ákærði er fæddur árið 1981. Hann hefur ekki áður gerst sekur um 



68 
 

refsiverða háttsemi. Ákærði braut gegn friðhelgi líkama brotaþola og var háttsemi hans 

gagnvart henni niðurlægjandi. Með hliðsjón af framansögðu, og með vísan til 1. og 

2. tölul. 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga, þykir refsing ákærða hæfilega ákveðin 

fangelsi í 18 mánuði.“  

 

Í þessu máli var háttsemin játuð hreinskilnislega en ekki er minnst á það í kafla dómsins um 

ákvörðun refsingar.  

 

Hrd. 16. febrúar 2012 (624/2011). B var ákærður fyrir nauðgun, sbr. 1. mgr. 194. gr. hgl., 

með því að hafa, með ofbeldi, þröngvað A til samræðis og annarra kynferðismaka. 

Atburðurinn  átti sér stað á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. A var að koma út af salerni 

á hátíðarsvæðinu þegar B réðist að henni og ýtti henni aftur inn á salernið og reyndi að 

þvinga hana til kynferðisathafna, en hún náði að forða sér út af salerninu. B elti hana þá 

og neyddi hana með valdi aftur inn á salernið, reif af henni fötin og byrjaði að hafa við 

hana samfarir gegn vilja hennar. Við yfirheyrslur hjá lögreglu neitaði B sök og það sama 

gerði hann fyrir dómi. 

B var sakfelldur fyrir nauðgun, sbr. 1. mgr. 194. gr., og dæmdur í 5 ára fangelsi. Við 

ákvörðun refsingar var höfð hliðsjón af því að B hafði áður verið sakfelldur fyrir nauðgun 

og það virt honum til refsiþyngingar, sbr. 205. gr. hgl. Um ákvörðun refsingar sagði í 

héraðsdóminum, sem staðfestur var í Hæstarétti með vísan til forsendna: „Ákærði þykir 

ekki eiga sér neinar málsbætur, en hann hefur gerst sekur um mjög grófa og ruddalega 

árás á brotaþola, líkama hennar og kynfrelsi.  Eru afleiðingar brots ákærða augljósar.  Er 

jafnframt óhjákvæmilegt að líta til hins einbeitta brotavilja ákærða sem birtist í þeirri 

háttsemi hans að draga brotaþola aftur með ofbeldi inn á kamarinn til að koma fram vilja 

sínum, eftir að hún hafði sloppið frá honum í hið fyrra sinni, en ákærða gat síst dulist það 

að athafnir hans allar og háttsemi gagnvart brotaþola voru ekki með hennar 

samþykki.  Þykir refsing ákærða hæfilega ákveðin fangelsi í 5 ár.“    

 

Í þessu máli virkaði sakarferill ákærða til þyngingar refsingu en hann hafði áður verið 

sakfelldur fyrir nauðgun.  

 

Hrd. 26. janúar 2012 (460/2011). G var ákærður fyrir nauðgun, sbr. 1. mgr. 194. gr. hgl., 

með því að hafa þröngvað A til samræðis og annarra kynferðismaka. 

A var að skemmta sér ásamt B þegar þær hittu G og frændur hans. Varð svo úr að þau 

fóru öll saman í íbúð G. Þegar þangað kom hvarf B og A fór að leita að henni en þegar 

hún spurði G hvort hann vissi hvar B væri sagði hann að það skipti ekki máli, ýtti henni 



69 
 

inn í herbergi og þröngvaði henni til samræðis og annarra kynferðismaka. Eftir þetta hljóp 

A út úr húsinu og hringdi á lögreglu. G neitaði sök, bæði við yfirheyrslur hjá lögreglu og 

við meðferð málsins fyrir dómi.  

Í héraðsdómi, sem staðfestur var í Hæstarétti með vísan til forsendna, var G 

sakfelldur og um ákvörðun refsingar sagði í dóminum: „Ákærði er fæddur í nóvember 

1980. Hann hefur ekki áður gerst sekur um refsiverða háttsemi. Ákærði hefur verið 

sakfelldur fyrir nauðgun. Brot hans var mjög alvarlegt og hefur hann með háttsemi sinni 

valdið brotaþola mikilli vanlíðan, auk þess sem hún hlaut líkamlega áverka af. Með 

hliðsjón af framansögðu og með vísan til 1. og 2. tölul. 1. mgr. 70. gr. almennra 

hegningarlaga þykir refsing ákærða hæfilega ákveðin fangelsi í 3 ár.”  

 

Í ofangreindu máli neitaði ákærði sök en viðurkenndi þó að hafa haft kynferðismök við A en 

hélt því fram að þau hefðu verið með samþykki A. 

 

Hrd. 20. október 2011 (256/2011). X var ákærður fyrir nauðgun, sbr. 1. mgr. 194. gr. hgl. 

með því að hafa, með ofbeldi, þvingað A til samræðis og annarra kynferðismaka. 

X hringdi í A og bað hana um að sækja sig þangað sem hann hafði verið að skemmta 

sér. Þar sem A hafði drukkið áfengi gat hún ekki orðið við því en X varð sér úti um far á 

annan veg og kom heim til A. Þegar X kom heim til A byrjaði hann strax með 

kynferðislega tilburði gagnvart henni, en A sagði honum að ekkert slíkt væri í boði. 

Áfram hélt X þó og varð ágengari uns hann beitti ofbeldi til að hafa við A samræði. A og 

X höfðu verið í sambandi um nokkurt skeið en því var lokið áður en atvik þessa máls áttu 

sér stað og X hafði hafið samband með annarri konu. X neitaði sök, bæði við yfirheyrslur 

hjá lögreglu og fyrir dómi. 

Í héraðsdómi, sem staðfestur var með vísan til forsendna í Hæstarétti, var X 

sakfelldur fyrir nauðgun, sbr. 194. gr. hgl. og um ákvörðun refsinga sagði: „Samkvæmt 

framlögðu sakarvottorði hefur ákærði ekki áður sætt refsingu. Aðferð ákærða var 

niðurlægjandi og með háttsemi sinni braut hann grófleg gegn persónu- og kynfrelsi 

brotaþola, sem hann var áður tengdur tilfinningaböndum. Hefur brot ákærða haft í för 

með sér miklar andlegar þjáningar hennar og félagslega erfiðleika. Þykir ákærði ekki eiga 

sér neinar málsbætur. Refsing hans þykir hæfilega ákveðin fangelsi í þrjú ár og sex 

mánuði. Ekki þykja efni til að skilorðsbinda refsinguna.“  

 

Í ofangreindu máli neitaði ákærði sök en sagði að A hefði haft við hann munnmök. Þrátt fyrir 

neitun hans var talið sannað að hann hefði með ofbeldi þröngvað A til samræðis og annarra 

kynferðismaka. 
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Hrd. 16. júní 2011 (602/2010). M var ákærður fyrir nauðgun, sbr. 2. mgr. 194. gr. hgl., 

með því að haft samræði og önnur kynferðismök við A sem ekki gat spornað við 

verknaðinum sökum svefndrunga og ölvunar. 

Atvik málsins eru þau að A fór á tónleika um kvöldið en þar sem hún gat ekki geymt 

yfirhöfn sína á tónleikastaðnum fór hún með hana á nálægan skemmtistað. Þegar 

tónleikarnir voru búnir fór A að sækja yfirhöfn sína en mundi svo ekki meira fyrr en hún 

var í bifreið með M. Morguninn eftir vaknaði hún svo allsnakin, í rúmi á heimili M, við 

það að hann var að reyna að hafa við hana endaþarmsmök. Brást hún illa við, fór í föt og 

hringdi í vin sinn sem kom og sótti hana. M neitaði sök við yfirheyrslur hjá lögreglu og 

síðar fyrir dómi. 

Í héraðsdómi, sem staðfestur var með vísna til forsendna í Hæstarétti, var M 

sakfelldur fyrir nauðgun, sbr. 2. mgr. 194. gr. hgl. og dæmdur í fangelsi í 2 ár og 6 

mánuði. Um ákvörðun refsingar var dómurinn ansi fáorður en þar sagði aðeins: „Á 

árunum 2006 og 2007 var ákærði þrisvar sinnum sektaður fyrir brot gegn fíkniefna- og 

umferðarlögum.  Er refsing hans nú hæfilega ákveðin fangelsi í 2 ár og 6 mánuði.“ 

 

Í ofangreindu máli neitaði ákærði í upphafi að hafa haft samræði við A en við síðari 

yfirheyrslur játaði hann að hafa haft samræði við hana en hélt því fram að samþykki A hafi 

legið fyrir. Við þann framburð hélt ákærði sig þegar fyrir dóm var komið. 

 

Hrd. 12. maí 2011 (543/2010). S var ákærður fyrir nauðgun sbr. 2. mgr. 194. gr. með því 

að hafa  haft samræði við A sem ekki gat spornað við verknaðinum vegna ölvunar og 

svefndrunga.  

Málavextir voru þeir að A og C, vinkona hennar, voru að ræða saman inni í 

svefnherbergi í samkvæmi og lögðust þar til svefns. Um morguninn vaknaði A svo við 

það að S var að reyna að hafa við hana samfarir. Hún sparkaði honum af sér, fann til föt 

sín og hljóp út. S játaði, bæði hjá lögreglu og fyrir dómi, að hafa haft samfarir við A en 

hélt því fram að það hefði verið með hennar samþykki. 

S var sakfelldur fyrir nauðgun, sbr. 2. mgr. 194. gr. hgl., og um ákvörðun refsingar 

sagði í héraðsdóminum, sem staðfestur var með vísan til forsendna í Hæstarétti: „Við 

ákvörðun refsingar er þess að gæta að ákærði er með hreint sakavottorð. Hann á sér hins 

vegar engar málsbætur og horfir til refsiþyngingar að hann braut gróflega gegn stúlku sem 

var aðeins 17 ára að aldri. Að þessu gættu þykir refsing ákærða hæfilega ákveðin tveggja 

ára fangelsi.“ 
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Í ofangreindu máli neitaði ákærði ekki aðeins sök, heldur hélt hann því fram að brotaþoli 

hefði átt upptökin að samförunum. Álitaefni er hvort líta hefði mátt á það ákærða til 

refsiþyngingar m.a. á grundvelli 8. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. en færa má fyrir því rök að slíkt 

framferði auki enn frekar á þá erfiðleika brotaþola, sem hljótast af því að ákærði neiti sök og 

áður hefur verið fjallað um. 

 

Hrd. 21. desember 2010 (573/2010). X var ákærður fyrir nauðgun, sbr. 2. mgr. 194. gr. 

hgl., fyrir að hafa haft við A samfarir og notfært sér það að hún gat ekki spornað við 

verknaðinum vegna svefndrunga og ölvunar.  

A og D, systir hennar, sátu að drykkju í stofu í húsi sem þær bjuggu í. Húsið var 

þannig að íbúar þess dvöldu í sér herbergi en stofa og eldhús var sameiginlegt rými sem 

allir íbúar hússins nýttu. Eftir töluverða drykkju sofnaði A ölvunarsvefni á sófa í stofunni 

og D fór niður á neðri hæð hússins til þess að nýta tölvu sem þar var. Skömmu síðar varð 

D vör við það að X kom út úr herbergi sínu og fór upp á efri hæðina. Um fimm mínútum 

síðar fór D á eftir honum til að athuga með systur sína. Þegar hún kom upp sá hún hvar X 

var að hafa samfarir við A og öskraði á hann og sló hann í bakið til að stöðva hann. A var 

sofandi allan tímann og vaknaði ekki við aðfarirnar. Lögreglan kom á staðinn og handtók 

X. Hann neitaði sök, bæði hjá lögreglu og fyrir dómi, og sagði að hann hefði aðeins verið 

að breiða yfir hana eða leggja slopp sem hún var klædd, en hefði flakað frá henni, utan 

um hana.  

Héraðsdómur féllst ekki á þessar skýringar X og byggði á framburði D, ásamt fleiru 

sem komið hafði fram í málinu, og sakfelldi X fyrir nauðgun, sbr. 2. mgr. 194. gr. hgl.. 

Um ákvörðun refsingar sagði í héraðsdóminum: „Ákærði er á miðjum sextugsaldri.  Hann 

hefur ekki sætt refsingum.  Refsing hans þykir að málsatvikum virtum og með tilliti til 

refsimarka framangreinds hegningarlagaákvæðis hæfilega ákveðin fangelsi í 18 

mánuði. Ekki eru efni til að skilorðsbinda refsinguna.” Dómurinn var svo staðfestur af 

meirihluta dómara í Hæstarétti að öðru leyti en því að refsingin var hækkuð í 2 ára 

fangelsi. 

 

Hrd. 9. desember 2010 (555/2010). T var sakfelldur fyrir nauðgun, sbr. 1. mgr. 194. gr., 

með því að hafa þvingað A til samræðis með ofbeldi.  

A var í bænum að skemmta sér um nóttina en hafði ekki meðferðis peninga til að 

borga fyrir leigubíl heim til sín. Hún fékk sér sæti fyrir aftan Tollhúsið og reyndi að 

hringja í kærasta sinn. Um það leyti sá hún hvar T var að hjóla skammt frá og bað hann 

um sígarettur sem T útvegaði henni. Þá bauð T henni að koma með sér í íbúð sína til að 

hringja þar. A þáði boðið. A var í íbúð T í um 15-20 mínútur en þegar henni tókst ekki að 
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hringja og ætlaði að fara út úr íbúðinni tók T um hana og hrinti henni á hillusamstæðu 

með þeim afleiðingum að hún vankaðist. T fór þá með hana í rúm sitt þar sem hann hafði 

við hana samfarir gegn vilja hennar. A náði að komast undan og flúði út úr íbúðinni og 

hringdi í vin kærasta síns sem kom og sótti hana á Ingólfstorg. T neitaði sök.  

T var sakfelldur í héraði en í dóminum, sem staðfestur var í Hæstarétti með vísan til 

forsendna sagði um ákvörðun refsingu: „Ákærði er fæddur í júlí 1974. Hann hefur ekki 

áður gerst sekur um refsiverða háttsemi hér á landi, svo kunnugt sé. Samkvæmt 

upplýsingum frá yfirvöldum í Póllandi var hann í mars 2000 sakfelldur fyrir tilraun til 

nauðgunar.  Ákærði hefur hér að framan verið sakfelldur fyrir nauðgun. Lék hann konuna 

illa og olli henni líkamlegum áverkum. Með hliðsjón af því, sbr. og 1., 2., 5. og 6. tl. 1. 

mgr. 70. gr. laga nr. 19/1940 er refsing ákærða ákveðin fangelsi í 3 ár og sex mánuði.“ 

 

Í ofangreindu máli neitaði ákærði sök og hélt því fram að samþykki A fyrir samförunum hafi 

legið fyrir og þar að auki bar hann á þann veg að A hafi „dregið“ hann í kynlífið. 

Líkt og í Hrd. 12. maí 2011 (543/2010) sem reifaður er hér að ofan var ekki nóg með að 

ákærði neitaði sök heldur bar hann það á brotaþola að hafa „dregið“ hann í kynlíf í þessu máli. 

Líkt og áður hefur verið velt upp má færa fyrir því rök að slíkt framferði megi verka til 

refsiþyngingar á grundvelli 8. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. 

 

Hrd. 4. nóvember 2010 (323/2010).  X var ákærður fyrir nauðgun, sbr. 1. mgr. 194. gr. 

með því að hafa þröngvað B, fyrrverandi eiginkonu sinni, til samræðis gegn vilja hennar.  

X og B voru að ganga í gegnum skilnað og B hafði flutt í annað bæjarfélag en X bjó í. 

Dag einn kom X til B í því skyni að ræða forsjármál vegna barna þeirra. Þau ræddu 

saman í eldhúsi á heimili B og D, en X vildi ekki tala um þessi mál þar vegna þess að 

hann vildi ekki umgangast D. Féllst B þá á að fara með X í bílferð og ræða þessi mál. X 

ók bifreiðinni á afskekktan stað og þröngvaði  B með ofbeldi til samfara. Í skýrslutökum 

hjá lögreglu og fyrir dómi neitaði X sök og sagði að samþykki B hefði legið fyrir.  

Í héraðsdómi var það talið afar ótrúverðugt að B hefði fallist á að hafa samfarir við X 

í ljósi stöðu þeirra og var X sakfelldur fyrir nauðgun, sbr. 1. mgr. 194. gr. hgl. Í dómi 

héraðsdóms, sem staðfestur var í Hæstarétti með vísan til forsendna sagði um ákvörðun 

refsingar: „Ákærði er [...] ára að aldri. Hann er með hreint sakavottorð. Undir rannsókn 

málsins gekkst ákærði undir greindarfarslegt mat hjá Jóhanni Thoroddsen, sálfræðingi. Í 

bréfi sálfræðingsins 23. september 2009 kemur fram að ákærði hafi búið við málhömlun 

fyrstu 10−14 ár ævinnar. Hann hafi svo til enga skólagöngu að baki og sé nánast hvorki 

læs né skrifandi. Greind hans mælist rétt undir meðalgreind, en mikill misstyrkur komi 

fram milli munnlegrar og verklegrar getu. Í bréfi félagsmálastjóra C 12. nóvember sama 
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ár er því lýst að ákærði hafi átt erfitt í ýmsu tilliti, en honum hafi gengið illa að setja fólki 

stólinn fyrir dyrnar og oft farið flatt á því tilfinningalega og fjárhagslega. Það sem hér 

hefur verið rakið ber að hafa í huga þegar aðstæður ákærða eru virtar. Á hinn bóginn er 

þess að gæta að hann hefur gerst sekur um gróft brot gegn kynfrelsi brotaþola. Að öllu því 

gættu sem hér hefur verið rakið þykir refsing ákærða hæfilega ákveðin fangelsi í tvö ár og 

sex mánuði.“ 

 

Hrd. 6. maí 2010 (31/2010). V var ákærður fyrir nauðgun, sbr. 1. mgr. 194. gr. hgl., með 

því að hafa á heimili sínu veist að A með ofbeldi og haft við hana samræði og önnur 

kynferðismök.  

A vann við beitingu ásamt V og í umrætt skipti hafði V hringt í A og boðið henni 

vinnu, sem hún þáði. Nokkur bið var eftir því að skipið sem þau biðu eftir kæmi í land og 

V bauð A að koma heim til sín og bíða þar sem A gerði. Þegar þangað kom hóf V að sýna 

A íbúð sína en þegar hann var að sýna henni geymsluna byrjaði hann að áreita A sem bað 

hann að hætta og fór út úr geymslunni. V elti hana þá, greip um hönd hennar og dró hana 

inn í gestaherbergi á heimilinu og hafði við hana samfarir gegn vilja hennar, en til þess 

beitti hann ofbeldi. V neitaði staðfastlega sök, bæði hjá lögreglu og fyrir dómi. 

Í héraði var V sakfelldur í samræmi við ákæru en í dóminum, sem staðfestur var í 

Hæstarétti með vísan til forsendna, sagði:  „Við ákvörðun refsingar ákærða ber að líta til 

þess að brot hans er alvarlegt, en það beindist að kynfrelsi brotaþola. Þá misnotaði hann 

sér traust sem hún bar til hans. Þá ber einnig að horfa til þess að hann hefur ekki áður sætt 

refsingu. Þykir refsing ákærða samkvæmt þessu og með vísan til 1. og 3. tl. 1. mgr. 70. gr. 

almennra hegningarlaga hæfilega ákveðin fangelsi í þrjú ár. Gæsluvarðhaldsvist ákærða 

frá 13. til 16. ágúst 2008 að báðum dögum meðtöldum komi til frádráttar refsingunni.“ 

 

Ákærði neitaði sök í ofangreindu máli og hélt því fram að framburður A væri „vitleysa“ og 

fullyrti að hann gæti ekki staðist þar sem hann gæti ekki „sinnt kvennmanni hvað þá nauðgað“ 

þegar hann væri drukkinn.  

 

Hrd. 21. apríl 2010 (660/2009). R var sakfelldur fyrir nauðgun, sbr. 2. mgr. 194. gr. hgl., 

með því að hafa haft samræði við A gegn vilja hennar og notfært sér svefndrunga og 

ölvun hennar til verknaðarins.  

A hafði verið að skemmta sér ásamt vinkonum sínum í bænum þegar hún varð 

viðskila við hópinn. A hitti þá R, vin kærasta hennar, sem hjálpaði henni að leita að 

vinkvennahópnum. Ekki fannst hópurinn og úr varð að A og R fóru heim til R og hjálpaði 

A honum að setja upp gluggatjöld. Að því búnu lagðist hún í rúm R og sofnaði þar í 
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fötunum. Næsta sem A mundi var svo að vakna við það að R hafði afklætt hana, lá ofan á 

henni og var að hafa við hana samfarir. A sofnaði þó aftur og áttaði sig ekki á því hvað 

hafði gerst fyrr en um morguninn en þá flýtti hún sér í burtu. R neitaði í fyrstu hjá 

lögreglu að hafa haft samfarir við A en breytti síðar framburði sínum og kvaðst þá hafa 

haft samfarir við hana með fullri þátttöku og vilja beggja aðila. 

Í héraðsdómi var frásögn A talin trúverðug en frásögn R, sem hafði tekið breytingum, 

var ekki talin trúverðug og hann því sakfelldur fyrir nauðgun, sbr. 2. mgr. 194. gr. hgl. 

Við ákvörðun refsingar voru ansi fátækleg ummæli í dóminum en þar sagði: „Ákærði 

hefur ekki áður sætt refsingum og er refsing hans hæfilega ákveðin 18 mánaða fangelsi.“ Í 

Hæstarétti var héraðsdómurinn staðfestur með vísan til forsendna en einn dómari skilaði 

sératkvæði þar sem hann taldi sök R ekki sannaða.  

 

Hrd. 17. desember 2009 (619/2009). E var ákærður fyrir að hafa veist að A með ofbeldi 

og haft við hana samfarir gegn vilja hennar og sumpart notfært sér það að hún gat ekki 

spornað við verknaðinum sökum ölvunar. 

A var ásamt hópi fólks að skemmta sér á skemmtistað í bænum þegar E kom að henni 

og bauð henni drykk og fór að reyna við hana. A hafði ekki áhuga og hætti að tala við 

hann. Þegar A ætlaði að fara heim til sín seinna um nóttina rakst hún aftur á E og hann 

bauð henni far, sem hún þáði. Bíll E var hins vegar horfinn og því tóku þau leigubíl. E fór 

með A í húsasund í Hafnafirði þar sem hann veittist að henni með ofbeldi og hafði við 

hana samfarir, en A hlaut mikla áverka við aðförina. E neitaði sök í málinu og hélt því 

fram að samfarirnar hefðu verið með vilja beggja aðila. 

Í héraði var framburður A talinn trúverðugur en framburður E var hins vegar talinn 

vera ótrúverðugur og var hann því sakfelldur fyrir nauðgun, sbr. 1. mgr. 194. gr. hgl. Um 

ákvörðun refsingar sagði í dóminum: „Ákærði er fæddur í apríl 1979. Hann hefur ekki 

áður gerst sekur um refsiverða háttsemi sem máli skiptir um ákvörðun refsingar í málinu. 

Ákærði hefur hér að framan verið sakfelldur fyrir nauðgun sem fram fór í afskekktu 

húsasundi í iðnaðarhverfi. Lék hann konuna illa og olli henni miklum líkamlegum 

áverkum. Með hliðsjón af því, sbr. og 1., 2., 7. og 8. tl. 1. mgr. 70. gr. laga nr. 19/1940 er 

refsing ákærða ákveðin fangelsi í 4 ár og 6 mánuði.“ Dómurinn var svo staðfestur í 

Hæstarétti með vísan til forsendna. 

 

Hrd. 1. október 2009 (141/2009). J var ákærður fyrir nauðgun, sbr. 2. mgr. 194. gr. hgl., 

með því að hafa notfært sér að A gat ekki spornað við verknaðinum sökum andlegra 

annmarka í því skyni að hafa við hana önnur kynferðismök en samræði. 

Atvik máls eru þau að umræddan dag hringdi J í A, sem var með þroskahömlun, og 

bauð henni að koma við á skrifstofu sinni. A þáði boðið og kom með leigubíl sem J 
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borgaði fyrir. Þegar á skrifstofuna var komið sagði J henni að fara úr buxunum, sem hún 

gerði, og hafði við hana önnur kynferðismök en samræði. J neitaði því að hann hefði haft 

kynferðismök við A og einnig að hann hafi vitað að hún væri með þroskahömlun.  

Í héraði var komist að þeirri niðurstöðu að sekt væri sönnuð með vísan til trúverðugs 

framburðar A og ótrúverðugs framburðar J. Um ákvörðun refsingar sagði í dóminum: 

„Samkvæmt fyrirliggjandi sakavottorði hefur ákærði ekki áður gerst sekur um refsiverðan 

verknað sem áhrif getur haft á ákvörðun refsingar. Þykir refsing hans hæfilega ákveðin 15 

mánaða fangelsi.“ Dómur héraðsdóms var staðfestur í Hæstarétti með vísan til forsendna. 

 

7.2.2 Ályktanir af dómaframkvæmd  

Á því tímabili sem til skoðunar var féllu 14 dómar í Hæstarétti þar sem einn sakborningur var 

sakfelldur fyrir eitt nauðgunarbrot, sbr. 1. eða 2. mgr. 194. gr. hgl. Athygli vekur að játning 

kom aðeins fram í einu málanna en það er ekki nema 7,1% tilvika. Í töflunni hér að neðan má 

sjá yfirlit um þá dóma sem þegar hafa verið reifaðir: 

 

málsnúmer 
Sakar-
ferill 

málsgrein 
194. gr.  

aldur 
ákærða játning Fangelsisrefsing samræði 

önnur 
kynferðis-
mök 

354/2012 nei 2. mgr. 27 ára nei 2 ár x x 

572/2011 nei 1. mgr.  30 ára já 18 mánuðir   x 

624/2011 já 1. mgr. ? nei 5 ár x x 

460/2011 nei 1. mgr. 21 árs nei 3 ár x x 

256/2011 nei 1. mgr.  ? nei 3 ár og 6 mánuðir x x 

602/2010 já 2 mgr. ? nei 2 ár og 6 mánuðir x x 

543/2010 nei 2. mgr. ? nei 2 ár x   

573/2010 nei 2. mgr. 50-60 ára nei 2 ár x   

555/2010 nei 1. mgr.  35 ára nei 3 ár og 6 mánuðir x   

323/2010 nei 1. mgr. ? nei 2 ár og 6 mánuðir x   

31/2010 nei 1. mgr. 66 ára nei 3 ár x x 

660/2009 nei 2. mgr. ? nei 18 mánuðir  x   

619/2009 nei 1. og 2. mgr. 40 ára nei 4 ár og 6 mánuðir x   

141/2009 nei 2. mgr. ? nei 15 mánuðir   x 

 

Þar sem ekki kom fram játning nema í einu málanna er ómögulegt að draga einhverjar 

ályktanir um áhrif játninga á ákvörðun refsingar fyrir nauðgun. Þó skal áréttað að í því máli 

sem játning kom fram, þ.e. í Hrd. 16. maí 2012 (572/2011) var brotið gegn 1. mgr. 194. gr. 

hgl. og refsing ákveðin 18 mánaða fangelsi, en meðalrefsing á tímabilinu fyrir brot á 1. mgr. 

194. gr. hgl. var 39,75 mánaða fangelsi. Óvíst er þó hvort játningin hafði einhver áhrif á 
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niðurstöðu um refsingu, en málsatvik í málinu eru ólík málsatvikum í öðrum málum þar sem 

sakfellt var fyrir 1. mgr. 194. gr. á tímabilinu, að því leyti að ákærði hafði ekki samræði við 

brotaþola heldur önnur kynferðismök. Hægt er að bera saman Hrd. 16. maí 2012 (572/2011) 

og Hrd. 1. október 2009 (141/2009) en í báðum þessum málum er ákærði sakfelldur fyrir 

nauðgun vegna annarra kynferðismaka en samræðis. Í fyrrnefnda dóminum er játað en í þeim 

síðarnefnda er sök alfarið neitað. Þrátt fyrir þennan mun er refsing ákveðin vægari í 

síðarnefnda málinu. Hafa verður í huga að í fyrrgreinda málinu er sakfellt fyrir 1. mgr. 194. 

gr. hgl. en í því síðara er sakfellt fyrir 2. mgr. 194. gr. hgl., en af töflunni hér að ofan má sjá 

að refsing er almennt ákvörðuð hærri þegar um brot gegn 1. mgr. 194. gr .hgl. er að ræða 

heldur en þegar um brot gegn 2. mgr. sama ákvæðis er að ræða.  

 

7.3 Kynferðisbrot gegn börnum 

Í 1. mgr. 202. gr. hgl. er lögð refsing við því að hafa samræði eða önnur kynferðismök við 

börn yngri en 15 ára. Refsimörk ákvæðisins er fangelsi ekki skemur en eitt ár og allt að 16 

árum. Með Hrd. 19. janúar 2012 (562/2011) var því slegið föstu að kynmök fullorðins manns 

við barn væri slík misnotkun á yfirburðarstöðu gagnvart barninu að í því fælist ofbeldi, hótun 

og misneyting, þrátt fyrir að það væri jafnvel ekki raunin ef brotaþoli væri fullorðinn. Verða 

nú reifaðir þeir dómar þar sem aðeins er sakfellt fyrir brot á 1. mgr. 202. gr. hgl. frá ársbyrjun 

2009 til aprílmánaðar 2013.  

 

7.3.1 Dómareifanir  

 

Hrd. 6. maí 2010 (25/2010). X var ákærður fyrir brot gegn 1. mgr. 202. gr. hgl. með því 

að hafa margsinnis haft samræði og önnur kynferðismök við A þegar hún var 12 og 13 

ára gömul. 

A var barnapía hjá systur X sumarið 1994 og 1995 en mikill samgangur var á milli 

heimila X og systur hans. X var gefið að sök að hafa einu sinni haft samræði við A um 

sumarið 1994 og í nokkur skipti sumarið 1995 ásamt því að hafa látið hana hafa við sig 

munnmök það ár. X játaði að hafa haft samræði við A í nokkur skipti sumarið 1995 en 

neitaði því að hafa gert það sumarið 1994 ásamt því að hafa haft munnmök við A. 

Héraðsdómur sakfelldi X fyrir öll brotin og dæmdi X í 15 mánaða fangelsi, 

skilorðsbundið í 2 ár. Um ákvörðun refsingar sagði í dóminum: „Við ákvörðun refsingar 

verður að taka tillit til þess hver refsiramminn var á þeim tíma er brotin voru framin. Þá 

verður einnig að líta til þess að í dag eru rúmlega fimmtán ár liðin frá því að fyrsta brotið 

átti sér stað en ákærði hefur á þeim tíma stofnað til fjölskyldu og eignast tvö börn. Ákærði 
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telur að jafnræði hafi verið á milli hans og brotaþola þar sem hann hafi aðeins verið nítján 

ára gamall og hún bráðþroska. Hún hefði sjálf haft frumkvæði að samræðinu eins og hann 

og þau hefðu verið hálfgert kærustupar á þessum tíma. Því beri að hafa lokamálslið 1. 

mgr. 202. gr. hegningarlaga til hliðsjónar við ákvörðun refsingar. Samþykki brotaþola 

breytir engu varðandi refsiverða háttsemi ákærða í máli þessu. Þá mótmælti brotaþoli því 

að þau hefðu verið í eins konar kærustuparasambandi. 

Sannað er að ákærði vildi halda sambandi þeirra leyndu, þrátt fyrir að hann hafi sagst 

hafa sagt það við stúlkuna í gríni. Ákærða var fullljóst um aldur stúlkunnar og er þeirri 

fullyrðingu ákærða um að jafnræði hafi verið milli þeirra, hafnað þrátt fyrir ungan aldur 

ákærða. Ákærði braut gróflega gegn kynfrelsi stúlkunnar og barnslegu sakleysi, enda 

verður að telja að nítján ára gamall maður hafi mikla yfirburði gagnvart tólf og þrettán ára 

barni. Eru ákvæði hegningarlaga um aldursmörk samræðis milli fólks sett í þeim tilgangi 

að verja ung börn og unglinga gegn slíkri háttsemi þar sem þau, sökum æsku, hafa ekki 

þroska til að taka ábyrgð á sjálfum sér né öðrum hvað þetta varðar. 

Með hliðsjón af öllu framansögðu, er refsing ákærða ákveðin fangelsi fimmtán 

mánuði. Með vísan til þess að langur tími er liðinn frá því brotin áttu sér stað, játningar 

ákærða og persónulegra haga og þess að honum hefur ekki verið gerð refsing áður, þykir 

rétt að fresta fullnustu refsingarinnar og skal hún niður falla að liðnum tveimur árum, 

haldi ákærði almennt skilorð 57. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940.” Hæstiréttur 

sýknaði X af ákæruliðnum er snéri að samræði X og A um sumarið 1994 en staðfesti 

héraðsdóminn með vísan til forsendna að öðru leyti. 

 

Hrd. 4. mars 2010 (672/2009). X var ákærður fyrir brot gegn 1. mgr. 202. gr. með því að 

hafa haft önnur kynferðismök en samræði við A, sem þá var 8 ára gömul. 

X og faðir A voru systrasynir, en höfðu ekki talast við í mörg ár, þegar þeir byrjuðu 

að hafa samskipti á ný. A og bróðir hennar fengu í nokkur skipti að gista heima hjá X, en 

þá svaf bróðir A í sérherbergi en A í rúmi X og áttu brotin sér stað þar. Móðir A komst að 

brotunum þegar hún spurði A hvort einhver hefði snert „einkastaðina“ hennar og hún 

svarað því játandi og lýsti því fyrir móður sinni hvernig X hefði káfað, kysst, sleikt og 

stungið putta í kynfæri hennar. Við yfirheyrslur játaði A að hafa káfað á kynfærum A en 

neitaði öðrum ákæruliðum. 

Í héraðsdómi var X sakfelldur í samræmi við játningu hans en sýknaður af öðrum 

ákæruliðum. Um ákvörðun refsingar sagði í dóminum: „ Ákærði hefur aldrei gerst sekur 

um refsiverða háttsemi svo vitað sé. Brot þau sem ákærði hefur verið sakfelldur fyrir eru 

mjög alvarleg. Brotin beindust gegn ungri telpu sem ákærða hafði verið falið að gæta og 

hefur ákærði borið að hann hafi leyft telpunni að gista á heimili sínu meðal annars vegna 

þess að hún hafi búið við erfiðar heimilisaðstæður. Í stað þess að veita barninu skjól beitti 
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hann það grófu kynferðisofbeldi og brást algjörlega trausti þess. Þegar framangreint er 

virt þykir refsing ákærða hæfilega ákveðin fangelsi í 12 mánuði. Ekki þykir fært að 

skilorðsbinda refsingu ákærða að neinu leyti.“ Í Hæstarétti var héraðsdómurinn staðfestur 

en refsing hækkuð í 15 mánaða fangelsi. 

 

Hrd. 3. desember 2009 (312/2009). X var ákærður fyrir kynferðisbrot í tveimur liðum, 

annars vegar fyrir að hafa haft munnmök við A og látið hana hafa munnmök við sig og 

hins vegar fyrir að hafa ásamt öðrum manni sýnt henni klámmynd og haft við hana 

samræði. A var 14 ára gömul. 

X og A hófu samskipti á netinu, þar sem X sagðist vera 20 ára þegar hann  var í raun 

61 árs. Kom að því að þau hittust og fór X þá með A heim til sín þar sem hann lét hana 

hafa við sig munnmök. X neitaði sök og sagði að honum hefði ekki risið hold umrætt 

kvöld og að hann hefði ekki gert sér grein fyrir því að A væri ekki nema 14 ára.  

Í héraði var X sakfelldur fyrir að hafa látið A hafa við sig munnmök og ekki var talið 

að honum hefði getað dulist hve gömul A var í raun. X var dæmdur í 15 mánaða fangelsi, 

en um ákvörðun refsinga sagði í dóminum: „Ákærði [Þ] er fæddur í nóvember 1946. 

Hann hefur ekki áður gerst sekur um refsiverða háttsemi svo kunnugt sé. Ákærði hefur 

verið sakfelldur fyrir alvarlegt kynferðisbrot gagnvart stúlku sem var 14 ára þegar brotið 

var framið. Á ákærði sér engar málsbætur. Nýverið hafa verið gerðar breytingar á XXII. 

kafla laga nr. 19/1940 til að kveða á um að mál þessi verði tekin fastari tökum en áður. 

Varðar brot gegn 1. mgr. 202. gr. laga nr. 19/1940 nú fangelsi að lágmarki 1 ár en að 

hámarki 16 ár. Ákærði hefur fullframið brot gegn framangreindu ákvæði og eru engin 

sérstök atvik í málinu er draga úr alvarleika háttseminnar eða eru til þess fallin að lækka 

refsingu. Hefur löggjafarvaldið metið það sem svo að hlutrænt séð sé það alvarlegt brot 

að hafa kynferðismök við barn yngra en 15 ára. Með vísan til þessa, sbr. og 1., 4. og 7. tl. 

1. mgr. 70. gr. laga nr. 19/1940 er refsing ákærða ákveðin fangelsi í 15 mánuði. Eru ekki 

efni til að skilorðsbinda refsinguna að neinu leyti.“ Í Hæstarétti var refsingin þyngd í 20 

mánaða fangelsi. 

 

Hrd. 3. desember 2009 (12/2009). X var ákærður fyrir kynferðisbrot með því að hafa haft 

samræði og önnur kynferðismök við A sem á þeim tíma var aðeins 12 ára gömul.  

X og A kynntust á netinu og spjölluðu þar í fyrstu en svo kom að því að X vildi hitta 

A, en hún sagðist ekki vera viss um hvort hún vildi það. Úr varð þó að þau hittust. Í fyrsta 

skiptið sem þau hittust fóru þau í ökuferð þar sem þau ræddu saman en þegar henni var 

lokið kyssti X A. Í seinna skiptið sem þau hittust fóru þau heim til X að horfa á kvikmynd 

en þar höfðu þau samræði ásamt því sem A hafði munnmök við X. Að því loknu sagðist 

X þurfa að fara eitthvert og ók A aftur þangað sem hann sótti hana. Síðan hafði A ekki 
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heyrt meira frá X. X játaði háttsemina en sagðist hafa haldið að A væri 14 ára og að 

honum væri heimilt að hafa samræði við 14 ára stúlku.  

Héraðsdómur sakfelldi X fyrir brot gegn 1. mgr. 202. gr. hgl. með vísan til þess að 

samkvæmt framburði A, sem hafði stoð í vitnisburði annars vitnis, hafði A sagt X það í 

samtali á netinu að hún væri 12 ára. Um ákvörðun refsingar sagði í dóminum: 

„Samkvæmt fyrirliggjandi sakavottorði hefur ákærði ekki áður gerst sekur um refsiverðan 

verknað. Þykir refsing hans hæfilega ákveðin fangelsi í 15 mánuði, en í ljósi ungs aldurs 

hans, og þess að hann hefur ekki áður sætt refsingu, þykir fært að skilorðsbinda 

refsinguna að hluta eins og nánar er tilgreint í dómsorði.“ Hæstiréttur þyngdi refsinguna í 

18 mánaða fangelsi, þar af 15 mánuði skilorðsbundna. 

 

7.3.2 Ályktanir af dómaframkvæmd 

Á því tímabili sem til skoðunar var féllu aðeins 4 dómar þar sem aðeins var sakfellt fyrir brot 

gegn 1. mgr. 202. gr. hgl. Játning kom fram í tveimur málanna eða 50%.  

Í eftirfarandi töflu má sjá yfirlit yfir dómana: 

 

málsnúmer  sakarferill játning  
aldur 

brotaþola  aldur ákærða  
Fangelsis-

refsing   
þar af 

skilorðsbundin 

25/2010 nei já 13 ára 19 ára 15 mánuðir 15 mánuðir 

672/2009 nei já 8 ára ? 12 mánuðir 0 mánuðir 

312/2009 nei nei 14 ára 61 árs 20 mánuðir 0 mánuðir 

12/2009 nei nei 12 ára 20 ára 18 mánuðir 15 mánuðir 

 

Hægt er að bera saman refsingar í Hrd. 6. maí 2010 (25/2010) annars vegar og Hrd. 3. 

desember 2009 (12/2009) hins vegar. Í báðum málum er um unga gerendur að ræða og 

brotaþolar eru á svipuðum aldri. Í fyrrgreinda málinu kemur fram játning en ekki í því síðara 

og refsing er í fyrsta lagi lægri og í öðru lagi að öllu leyti skilorðsbundin í því máli á meðan 

refsingin er 3 mánuðum þyngri og ekki skilorðsbundin að fullu í því síðara. Það kann að vera 

að játningin hafi þar eitthvert vægi en þó verður að hafa í huga að í fyrrgreinda málinu voru 

mörg ár liðin frá brotunum og ákærði búinn að stofna fjölskyldu og eignast tvö börn síðan, en 

í niðurstöðu héraðsdóms um ákvörðun refsingar er sérstaklega vísað til þessa og því má ætla 

að það hafi einnig komið til refsimildunar. 

 

7.4 Líkamsárás  

Verður nú vikið að játningum í líkamsárásarmálum. Reifaðir verða þeir dómar sem féllu frá 

ársbyrjun 2008 til ársloka 2012 og aðeins einn sakborningur er sakfelldur fyrir aðeins eitt brot 
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gegn 1. mgr. 218. gr. hgl., þar sem mælt er fyrir um alvarlegar líkamsárásir. Á tímabilinu féllu 

8 slíkir dómar. 

 

7.4.1 Dómareifanir  

 

Hrd. 14. mars 2013 (233/2012). F var ákærður fyrir að hafa skallað A í andlitið með þeim 

afleiðingum að hann nefbrotnaði, hlaut mar á andliti og vör, blóðnasir og tannbrot.  

F var að skemmta sér á skemmtistað þegar A, dyravörður á staðnum, þurfti að hafa af 

honum afskipti. Þegar A kom að F, skallaði F hann í andlitið með fyrrgreindum 

afleiðingum. F neitaði sök, en hann hélt því fram að hann hefði skollið með ennið í andlit 

A þegar hann var að víkja sér undan atlögu A, sem hafði gert sig líklegan til að kýla sig.  

Í héraðsdóminum var frásögn F talin ótrúverðug, m.a. með vísan til framburðar 

tveggja vitna sem báru á annan veg, og hann sakfelldur fyrir brot á 1. mgr. 218. gr. hgl. 

Um ákvörðun refsingar sagði í héraðsdóminum: „Ákærði hlaut skilorðsbundinn 

varðhaldsdóm fyrir líkamsárás árið 1993 og skilorðsbundinn fangelsisdóm fyrir þjófnað 

árið 1994.  Loks var hann í september 2010 dæmdur í tveggja mánaða skilorðsbundið 

fangelsi fyrir ávana- og fíkniefnalagabrot. Refsing ákærða verður hegningarauki við þann 

dóm.  Ber að dæma upp þann dóm og gera ákærða refsingu í einu lagi.  Þykir refsingin 

hæfilega ákveðin fangelsi í 4 mánuði.  Rétt þykir að fresta framkvæmd refsingarinnar og 

ákveða að hún falli niður að liðnu einu ári frá dómsuppsögu, haldi ákærði almennt skilorð 

57. gr. almennra hegningarlaga.“ Í Hæstarétti var refsing F þyngd í 6 mánaða fangelsi 

sem var bundið skilorði í 2 ár.  

 

Hrd. 29. nóvember 2012 (298/2012). K var ákærður fyrir að hafa ráðist að A með 

hnefahöggum í andlit, höfuð og líkama og spörkum í líkama. Við atlöguna hlaut A eymsli 

á höfði, hrygg, brjóstkassa og kvið, sjáanlegt mar á brjóstkassa og vinstri kálfa og 

rifbeinsbrotnaði. 

K keyrði aftan á A, fór úr bifreið sinni, að bifreið A og réðist á hann með 

fyrrgreindum afleiðingum. Fyrir lögreglu bar K á þann veg að A hefði sýnt af sér 

vítaverðan akstur með því að hemla snögglega, en það hafi verið orsök áreksturins. Við 

það hefði hann reiðst og kýlt brotaþola, sem væri stór og mikill „sjóari“ til þess að hann 

myndi ekki ráðast á sig. Þá hefði hann sparkað í lappir hans til þess að koma honum aftur 

inn í bifreiðina. Fyrir dómi bar K á sama veg um aðdraganda árásarinnar en breytti 

framburði sínum á þann veg að hann hefði ekki kýlt A, heldur hefði hann hrint honum 

með því að ýta í bringuna á honum. A kom fyrir dóminn og kom þá í ljós að lýsingar K á 
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honum fengu ekki staðist, þ.e. að hann væri mikill að vexti og hefði verið ógnandi. 

Framburður vitna var einnig í ósamræmi við framburð K. 

K var sakfelldur í héraðsdómi fyrir líkamsárás, sbr. 1. mgr. 218. gr. hgl., og dæmdur í 

3 mánaða fangelsi, skilorðsbundið í 2 ár. Um ákvörðun refsingar sagði í dóminum: 

  „Ákærði er fæddur í [...] 1978. Samkvæmt sakavottorði ákærða hefur hann tvisvar gerst 

sekur um umferðarlagabrot, en þau brot hafa ekki áhrif á ákvörðun refsingar nú. Við 

ákvörðun refsingar ákærða ber að líta til þess að hann réðst á brotaþola með offorsi og 

hlaut brotaþoli dreifða áverka, m.a. rifbeinsbrot. Aksturslag brotaþola getur ekki réttlætt 

árás ákærða. Ákærði hefur enga iðrun sýnt og virðist ekki sjá neitt rangt við að hafa ráðist 

á brotaþola. Þykir refsing ákærða hæfilega ákveðin fangelsi í þrjá mánuði. Með hliðsjón 

af dómaframkvæmd og því að sakaferill ákærða hefur ekki áhrif hér verður refsing hans 

skilorðsbundin, eins og nánar greinir í dómsorði.“ Í Hæstarétti var refsing K þyngd í 6 

mánaða fangelsi, skilorðsbundið í 2 ár og um ákvörðun refsingar sagði: „Ákærði á sér 

engar málsbætur. Samkvæmt þessu og með vísan til 1., 6. og 8. töluliða 1. mgr. 70. gr. 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940 er refsing hans hæfilega ákveðin fangelsi í sex 

mánuði. Verður refsingin bundin skilorði á þann hátt sem í dómsorði greinir.“ 

 

Í ofangreindu máli viðurkenndi ákærði að hafa veist að brotaþola og kýlt hann einu 

hnefahöggi og sparkað í fætur hans. Hann krafðist hins vegar sýknu vegna þess að áverkar á 

brotaþola hefðu ekki verið í neinu samræmi við atburðinn sem hann taldi afar smávægilegan  

en hann taldi alveg ósannað að „eiginleg líkamsárás“ hefði átt sér stað. 

 

Hrd. 15. nóvember 2012 (201/2012). X var ákærður fyrir líkamsárás með því að hafa 

kastað skó í andlit þáverandi sambýliskonu sinnar, A, með þeim afleiðingum að hún 

missti báðar miðframtennur í efri góm, los kom á aðra framtönn hægra megin að ofan og 

hún hlaut bólgur, mar og hrufl innan og utan á efri vör hægra megin að ofan.  

X kom drukkinn heim til A umrætt kvöld en A vildi ekki hleypa honum inn. Þá fór X 

að berja í hurðina en þegar hann hætti því hélt A að hann væri farinn og opnaði hurðina. 

Sá hún þá hvar X sat á hækjum sér fyrir utan og kastaði hann þá skó í andlit hennar með 

fyrrgreindum afleiðingum. X bar, bæði við skýrslutöku hjá lögreglu og fyrir dómi að hann 

hefði ekki kastað skó í A, heldur hefði hurðin rekist í andlit hennar þegar hún opnaði 

hana.  

Í héraðsdómi var framburður X talinn ótrúverðugur, frásögn A lögð til grundvallar og 

X sakfelldur fyrir líkamsárás, sbr. 2. mgr. 218. gr. hgl., og dæmdur í 6 mánaða fangelsi, 

skilorðsbundið í 3 ár. Um ákvörðun refsingar sagði: „Ákærði hefur ekki áður gerst sekur 

um refsilagabrot.  Aftur á móti var árás hans fruntaleg og gerð í viðurvist tveggja ungra 
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barna.  Þykir refsing hans hæfilega ákveðin fangelsi í sex mánuði.  Rétt þykir að fresta 

framkvæmd refsingarinnar og ákveða að hún falli niður að liðnum 3 árum frá 

dómsuppsögu, haldi ákærði almennt skilorð 57. gr. almennra hegningarlaga.“ Í Hæstarétti 

var héraðsdómurinn staðfestur með vísan til forsendna.  

 

Hrd. 25. október 2012 (345/2012). F var ákærður fyrir líkamsárás með því að hafa slegið 

A einu hnefahöggi í andlitið með þeim afleiðingum að hann nefbrotnaði. 

A var að áreita F, m.a. viðhafa niðrandi ummæli um fyrrum unnustu hans. F hafði 

reynt að komast frá A en að því kom að hann sló A eitt högg með fyrrgreindum 

afleiðingum. F játaði sök í málinu eftir að ákæru hafði verið breytt og orðalagið „ráðist 

að“ fellt út. Í héraðsdómi var sök talin sönnuð með skýlausri játningu F og öðrum 

gögnum málsins og F dæmdur í 30 daga fangelsi, skilorðsbundið í 2 ár. Um ákvörðun 

refsingar sagði í dóminum: „Ákærði hefur ekki áður gerst brotlegur við almenn 

hegningarlög. Hann hefur játað brot sitt hreinskilnislega og er það virt til refsilækkunar. 

Ákærði lýsti áreiti sem hann varð fyrir af hálfu A á þeim tíma sem í ákæru greinir. Þá hafi 

A viðhaft niðrandi ummæli um fyrrum unnustu ákærða. Ákærði reyndi árangurslaust að 

komast frá A en að því kom að hann sló A eitt högg eins og lýst er í ákærunni. Er litið til 

þessa við refsiákvörðun sbr. 3. mgr. 218. gr. b i.f. almennra hegningarlaga. Að þessu virtu 

þykir refsing ákærða hæfilega ákvörðuð fangelsi í 30 daga en rétt þykir að fresta fullnustu 

refsingarinnar eins og í dómsorði greinir.“ Í Hæstarétti var héraðsdómurinn staðfestur 

með vísan til forsendna.  

 

Í ofangreindu máli játaði ákærði hreinskilnislega sök og farið var með málið sem 

játningarmál, sbr. 164. gr. sml. 

 

Hrd. 24. mars 2011 (493/2010). X var ákærður fyrir líkamsárás með því að hafa 

margsinnis slegið A með krepptum hnefa í andlitið með þeim afleiðingum að hann hlaut 

opið beinbrot á nefi, bólgu og mar umhverfis hægra auga og mar við vinstra auga. 

X hringdi í A umrætt kvöld og kvaðst vilja ræða við hann. X kom svo og sótti A heim 

til hans. X sakaði A um að halda við konuna sína en A þvertók fyrir það. Varð svo úr að 

X ók bifreiðinni upp að girðingu, þannig að ekki var hægt að opna hurðina farþegamegin, 

og hóf að slá A í andlitið með framangreindum afleiðingum. X neitaði alfarið sök í 

skýrslutökum hjá lögreglu og fyrir dómi og sagðist hvorki hafa hringt í A umræddan dag 

né komið á heimili hans. 

Í héraðsdómi var X sakfelldur fyrir líkamsárás, sbr. 1. mgr. 218. gr. hgl. með vísan til 

þeirra gagna sem fyrir lágu í málinu, m.a. gagna um símanotkun hans og DNA rannsókna, 

og framburðar A og annarra vitna. Um ákvörðun refsingar sagði í dóminum: „Ákærði er 
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fæddur í [...] 1975. Samkvæmt sakavottorði hefur hann frá árinu 2003 margsinnis gengist 

undir sektarrefsingu vegna brota gegn umferðarlögum, lögum um ávana- og fíkniefni og 

vopnalögum. Árás ákærða á A var langdregin og harkaleg, en ákærði er sakfelldur fyrir 

að slá A mörgum hnefahöggum í höfuð. Þykir ákærði hafa sýnt af sér einbeittan brotavilja 

með verkinu. Þykir refsing ákærða hæfilega ákveðin fangelsi í 6 mánuði og eru ekki efni 

til að binda refsinguna skilorði.“ Í Hæstarétti var  niðurstaða héraðsdóms um sakfellingu 

og ákvörðun refsingar staðfest með eftirfarandi athugasemdum: „Eins og fram kemur í 

héraðsdómi var árásin langdregin og harkaleg og brotavilji ákærða einbeittur. Auk þess 

hagaði ákærði aðstæðum þannig að A átti þess ekki kost að komast undan atlögum hans. 

Með hliðsjón af þessu verður fallist á niðurstöðu héraðsdóms um ákvörðun refsingar og 

að hún verði ekki bundin skilorði.“   

 

Hrd. 4. nóvember 2010 (665/2009). E var ákærður fyrir líkamsárás með því að hafa veist 

að A og slegið hann hnefahögg í andlitið með þeim afleiðingum að hann nefbrotnaði.  

Umrætt kvöld var skemmtun haldin í Fáksheimilinu. Fyrir utan voru A og vinur hans, 

F, staddir þegar F var „tekinn niður“. A spurði þá vinnufélaga E af hverju þetta hafi verið 

gert, en sá varð pirraður og spurði hvort hann vildi líka vera „tekinn niður“. Eftir að hafa 

þrasað um þetta fór vinnufélagi E inn, en kom skömmu síðar aftur út ásamt E og fleiri 

vinum sínum út. A gekk þá á milli en E sló hann þá í andlitið og hann féll í jörðina og 

vankaðist. Í framhaldi var hann fluttur á slysadeild þar sem í ljós kom að hann var 

nefbrotinn. E neitaði sök og sagðist ekki hafa slegið A umrætt kvöld. 

Í héraðsdómi var E sakfelldur fyrir líkamsárás, sbr. 1. mgr. 218. gr. hgl., með vísan til 

framburðar A, sem hafði stoð í framburði annarra vitna. Í héraðsdóminum var hann 

dæmdur í 60 daga fangelsi, skilorðsbundið í 2 ár og um ákvörðun refsingar sagði: 

„Sakarferill ákærða hefur ekki áhrif á ákvörðun refsingar.  Refsing ákærða er hæfilega 

ákveðin 60 daga fangelsi.  Forsendur eru til að skilorðsbinda hana og eins og nánar 

greinir í dómsorði.“ Í Hæstarétti var refsing þyngd í 3 mánaða fangelsi, skilorðsbundið í 2 

ár. 

 

Hrd. 21. júní 2010 (636/2009). X var ákærður fyrir líkamsárás með því að hafa veist að 

A, rifið í hár hennar og slegið hana nokkur hnefahögg í höfuð, handleggi og hendur  með 

þeim afleiðingum að A hlaut mar í andliti, og á handleggi og brot á litla fingri hægri 

handar.  

X hafði samband við son þeirra A, en þeir höfðu mælt sér mót. Sonurinn hringdi þá í 

móður sína, A, og sagði frá því. A fór þá og ætlaði að sækja soninn en mætti X á leiðinni 

sem rauk út úr birfreið sinni, sparkaði í dyr bifreiðarinnar, reif dyrnar upp og greip um hár 
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hennar og sló hana þar sem hún sat í bifreið sinni. X neitaði sök og lýsti málsatvikum á 

allt annan veg, m.a. hélt hann því fram að A hefði veitt sér áverkana sjálf.  

Í héraði var ákærði sakfelldur fyrir líkamsárás, sbr. 1. mgr. 218. gr. hgl., þar sem 

framburður A þótti trúverðugur á meðan framburður X þótti mjög ótrúverðugur. Var hann 

dæmdur í 30 daga fangelsi, skilorðsbundið í 2 ár. Um ákvörðun refsingar var dómurinn 

fáorður en aðeins kom þar fram: „Refsing ákærða, sem ekki hefur áður hlotið refsingu, 

þykir hæfilega ákvörðuð fangelsi í 30 daga en rétt þykir að fresta fullnustu refsingarinnar 

eins og greinir í dómsorði.“ Í Hæstarétti var héraðsdómurinn staðfestur af meirihluta 

dómara með vísan til forsendna. 

 

Hrd. 4. desember 2008 (245/2008). A var ákærður fyrir líkamsárás með því að hafa ráðist 

á B og slegið hann hnefahögg svo að hann féll í jörðina með þeim afleiðingum að hann 

hlaut rof í tengslum ennis- og kinnbeins hægra megin, brot á kinnbeinsboga og brot á 

gólfi augntóftar hægra megin, auk þess sem hann hlaut áverka á heila.  

A játaði sök og var farið með málið sem játningarmál, sbr. 125. gr. laga nr. 19/1991 

um meðferð opinberra mála. 

Í héraðsdóminum var ákærði sakfelldur með vísan til skýlausrar játningar A sem 

samrýmdist öðrum gögnum málins. Um ákvörðun refsingar segir í dóminum: „Ákærði á 

ekki að baki neinn sakaferil og hefur játað brot sitt. 

Við ákvörðun refsingar verður ákærða, sem er þjálfaður hnefaleikari, metið til 

refsiþyngingar að líkamsárásin var algerlega að tilefnislausu og gerð þeim sem fyrir henni 

varð að óvörum auk þess sem hún hafði í för með sér mjög alvarlegar afleiðingar, bæði 

beinbrot og áverka á heila brotaþola. Er áverka lýst í læknisvottorði sem háorkuáverka og 

að líkamslýti í formi öra séu viðvarandi, áverkinn sé alvarlegur vegna þess að hann er 

nálægt lífsmikilvægum líffærum þ.e. auga og heila. Þá þurfti brotaþoli að gangast undir 

læknisaðgerðir vegna brotinna andlitsbeina í kring um augun eins og nánar er lýst í 

læknisvottorði sem ekki hefur verið vefengt. 

Enginn vafi leikur á því að um alvarlega, hrottafegna og hættulega líkamsárás að 

tilefnislausu var að ræða af hálfu ákærða. Þykir refsing hans hæfilega ákveðin 6 mánaða 

fangelsi. Þrátt fyrir að ákærði eigi ekki sakaferil að baki hér á landi þykir ekki rétt að 

skilorðsbinda nema þrjá mánuði af refsingunni og ákveða að sá hluti hennar skuli niður 

falla að liðnum 4 árum haldi ákærði almennt skilorð 57. gr. alm. hgl.“ Í Hæstarétti var 

héraðsdómurinn staðfestur með vísan til forsendna að öðru leyti en því að refsing A var 

lækkuð niður í 5 mánaða fangelsi, að fullu skilorðsbundið í 3 ár.  
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7.4.2 Ályktanir af dómaframkvæmd 

Á tímabilinu féllu 8 dómar í Hæstarétti þar sem aðeins einn sakborningur var sakfelldur fyrir 

aðeins eitt brot gegn 1. mgr. 218. gr. hgl. Af þeim 8 málum kom játning aðeins fram í 2 

málum, eða 25% tilvika. 

Erfitt er að álykta um áhrif játninga á ákvörðun refsinga í líkamsárásarmálum vegna þess 

hve sjaldan játað er, en þó má bera saman Hrd. 21. júní 2010 (636/2009) og Hrd. 25. október. 

2012 (345/2012) en í báðum málunum var ákærði dæmdur í 30 daga fangelsi, skilorðsbundið í 

2 ár. Í fyrrgreinda málinu neitaði ákærði sök en því var öfugt farið í því síðarnefnda. Í báðum 

tilvikum hafði ákærði ekki áður sætt refsingu. Áverkanir á brotaþola voru annars vegar 

fingurbrot í fyrrnefnda málinu og nefbrot í því síðarnefnda. Málin voru því sambærileg að 

flestu leyti nema því að játning kom aðeins fram í öðru þeirra, þ.e. því síðarnefnda. Af því 

mætti draga þá ályktun að játningin hafi ekki haft áhrif til refsimildunar í síðarnefnda málinu 

þrátt fyrir að skýrt sé tekið fram í niðurstöðu héraðsdómsins um ákvörðun refsingar að játning 

hans sé metin honum til refsilækkunar. Þá er þar einnig vísað til 3. mgr. 218. gr. b. til 

refsimildunar en brotaþoli hafði verið að áreita ákærða áður en hann sló hann. Í fyrrnefnda 

málinu var hins vegar aðeins vísað til þess að ákærði hafði ekki áður hlotið refsingu.   

Á hinn bóginn má nefna Hrd. 4. desember 2008 (245/2008) og Hrd. 15. nóvember 2012. 

(201/2012). Í báðum þessum málum hafði ákærði ekki áður sætt refsingu. Afleiðingar 

árásarinnar voru á hinn bóginn ekki þær sömu en í fyrrgreinda málinu voru afleiðingarnar rof í 

tengslum ennis- og kinnbeins hægra megin, brot á kinnbeinsboga og brot á gólfi augntóftar 

hægra megin, auk þess sem hann hlaut áverka á heila en í síðargreinda málinu voru 

afleiðingar árásarinnar þær að brotaþoli missti báðar miðframtennur í efri góm, los kom á aðra 

framtönn, ásamt því að hann hlaut bólgur, mar og hrufl innan og utan á efri vör. Í fyrrgreinda 

málinu var ákærði dæmdur í fangelsi í 5 mánuði, skilorðsbundið í 3 ár, en í því síðargreinda 

fangelsi í 6 mánuði, skilorðsbundið í 3 ár. Játning kom fram frá ákærða í fyrrnefnda málinu og 

var farið með það mál sem játningarmál fyrir dómi en í því síðargreinda neitaði ákærði alfarið 

sök. Færa má fyrir því rök að áverkarnir í fyrrgreinda málinu séu alvarlegri þar sem m.a. var 

um áverka á heila að ræða en þrátt fyrir það er dæmd vægari refsing heldur en gert er í 

síðargreinda málinu. Hægt er að velta því fyrir sér hvort játningin hafði eitthvert vægi við 

ákvörðun refsingar í fyrrgreinda málinu þrátt fyrir að ekki sé minnst sérstaklega á það í 

dóminum. 
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7.5 Hrd. 2005, bls. 1644 (510/2004). 

 

Hrd. 2005, bls. 1644 (510/2004). Þrír menn, G, T og J, voru allir ákærðir í þremur liðum. 

Í fyrsta lagi fyrir innflutning á fíkniefnum, í öðru lagi fyrir brot gegn lífi og líkama með 

því að hafa ekki komið manni til aðstoðar í lífsháska, sbr. 1. mgr. 221. gr. hgl. og í þriðja 

lagi fyrir ósæmilega meðferð á líki, sbr. 1. mgr. 124. gr. hgl. Þar að auki var G ákærður 

fyrir brot á vopnalögum.  

Atvik máls voru á þann veg að V kom til landsins með metamfetamín í 61 pakkningu 

innvortis. Ákærðu fóru allir saman á Keflavíkurflugvöll í því skyni að sækja V en fóru á 

mis við hann og sóttu hann því á Hótel Loftleiðir og óku með hann á heimili T í 

Kópavogi. Illa gekk að koma pakkningunum með efnunum niður úr V og úr varð að hann 

veiktist vegna stíflu í mjógirni. Næstu daga þar á eftir ágerðust veikindi V og þremur 

dögum seinna ætluðu ákærðu að senda hann með flugi úr landi en þar sem V treysti sér 

ekki í flugferð snéru þeir við og fóru aftur á heimili T í Kópavogi þar sem V lést skömmu 

síðar. Ákærðu settu þá lík V í plastpoka, vöfðu því í filtteppi, bundu um það með bandi 

og lími og komu líkinu svo fyrir í skottinu á jeppa, sem þeir höfðu tekið á leigu. J og T 

óku svo jeppanum á Neskaupstað þar sem þeir hittu G. Um kvöldið fóru þeir niður að 

bryggju, fjarlægðu þar líkið úr skottinu,  tóku teppið utan af því, bundu kaðli um háls, búk 

og fætur, festu keðju við háls og bundu gúmmíbobbing við fætur, G stakk líkið með hnífi 

fimm stungum í háls, brjóstkassa og kvið og að því loknu sökktu þeir líkinu í höfnina. 

Við húsleit heima hjá G fundust svo vopn. 

Ákærði T játaði sök í ákærulið I og III, þ.e. vegna fíkniefnainnflutningsins og 

ósæmilegrar meðferðar á líki V. Varðandi ákærulið II játaði hann þá háttsemi sem ákært 

var fyrir en krafðist sýknu. Ákærði G játaði sök í ákærulið III og IV, þ.e. vegna 

ósæmilegrar meðferðar á líki og vegna vopnalagabrotanna. Hann neitaði hins vegar sök í 

ákærulið I og II. Ákærði J neitaði sök í öllum ákæruliðum.  

Í héraðsdóminum, sem staðfestur var í Hæstarétti með vísan til forsendna, voru 

ákærðu sakfelldir fyrir alla ákæruliði og um ákvörðun refsingar sagði í dóminum: 

„Ákærðu hafa ekki áður gerst sekir um refsilagabrot. Brot þeirra eru hins vegar sérlega 

ámælisverð. Fíkniefnabrot ákærðu beinist gegn mikilsverðum almennum hagsmunum. Þá 

hlýtur það að teljast einkar kaldrifjað af þeim, eftir að [V] hafði snöggversnað í ferðinni 

út á Keflavíkurflugvöll, að þeir skuli þá ekki hafa ekið honum rakleiðis á sjúkrahús, t.a.m. 

í Keflavík sem var skammt undan þegar þeir sneru við, en þá gat þeim ekki dulist að [V] 

var bráður lífsháski búinn. Þá álítur dómurinn að það hafi verið smánarlegt tiltæki hjá 

ákærðu, vegna fjölskyldu og ástvina [V], að reyna að láta lík hans hverfa sporlaust. Loks 

var meðferð þeirra á líkinu hraksmánarleg. Refsing hvers ákærðu um sig þykir hæfilega 

ákveðin fangelsi í tvö ár og sex mánuði.“  
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Athyglisvert er að velta fyrir sér áhrifum játningar á þyngd refsinga með hliðsjón af þessum 

dómi. Allir fá ákærðu sömu refsingu þrátt fyrir að mikill munur sé á afstöðu þeirra til 

ákæruliðanna. T játaði, til að mynda, á sig sök í tveimur liðum á meðan J neitaði alfarið sök í 

öllum ákæruliðum. Þá játaði G sök í einum ákærulið og var að auki sakfelldur fyrir 

vopnalagabrot, sem hann játaði einnig, en fær sömu refsingu og T. Í dóminum er ekki vísað til 

þeirra lagaákvæða sem átt gætu við, t.d. 8. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. varðandi G og T.   
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8. Lokaorð 

Í ritgerð þessari hefur verið fjallað almennt um játningar í sakamálum. Gerð hefur verið grein 

fyrir áhrifum játninga í gildandi sakamálaréttarfari ásamt því sem fjallað var stuttlega um áhrif 

játninga í sakamálaréttarfari í Danmörku, Noregi og í löndum þar sem stuðst er við „plea 

bargain“. Þá hafa áhrif játninga á ákvörðun refsingar verið skýrð. Því næst var 

viðurlagapólitík gerð nokkur skil og fjallað um viðurlagapólitísk álitaefni er varða áhrif 

játninga á ákvörðun refsingar. Niðurstaða þeirrar umfjöllunar var sú að almenn varnaðaráhrif 

standa því ekki í vegi að refsing sé milduð, komi fram játning í málinu. 

Meginmarkmið með skrifum ritgerðarinnar var annars vegar að kanna hvort einhver 

merkjanlegur munur væri á gangi sakamáls og niðurstöðu þess eftir því hvort játning hefur 

komið fram frá ákærða eða ekki, og hins vegar að afla upplýsinga um tíðni játninga í 

sakamálum. Í þessu skyni var dómaframkvæmd Hæstaréttar í nokkrum brotaflokkum skoðuð. 

Til að byrja með var dómaframkvæmd Hæstaréttar í manndrápsmálum frá ársbyrjun 2000 til 

aprílmánaðar 2013 könnuð. Játning kom fram í meirihluta manndrápsmála en ekki var að sjá 

að hún hefði áhrif til mildunar refsingar, en sama refsing var dæmd í öllum málunum nema 

einu þar sem játning kom að vísu fram en aðrar ástæður vógu mjög þungt til refsimildunar. Í 

öðru lagi var dómaframkvæmd Hæstaréttar í nauðgunarmálum frá ársbyrjun 2009 til 

aprílmánaðar 2013 skoðuð og komist að þeirri niðurstöðu að afar fátítt er að játning komi 

fram i slíkum málum en það var aðeins í 1 máli af þeim 14 sem skoðuð voru, sem játning kom 

fram. Erfitt er að draga almennar ályktanir þegar ekki koma fram fleiri játningar, en ljóst er að 

refsing í því máli var vægari en í öðrum nauðgunarmálum á tímabilinu. Í þriðja lagi var 

dómaframkvæmd Hæstaréttar í málum þar sem aðeins var sakfellt fyrir brot á 1. mgr. 202. gr. 

hgl. frá ársbyrjun 2009 til aprílmánaðar 2013 skoðuð, en það ákvæði leggur refsingu við því 

að hafa samræði eða önnur kynferðismök við einstakling undir 15 ára aldri. Á tímabilinu féllu 

aðeins 4 dómar þar sem aðeins var sakfellt fyrir brot gegn því ákvæði og í tveimur þeirra kom 

fram játning. Við samanburð sambærilegra mála mátti sjá mun á þyngd refsinga en ekki 

verður fullyrt að það séu áhrif játningarinnar einnar saman.  Í fjórða lagi var dómaframkvæmd 

í líkamsárásarmálum skoðuð en þar komu til skoðunar þeir dómar Hæstaréttar, þar sem aðeins 

einn sakborningur var sakfelldur fyrir eitt brot gegn 1. mgr. 218. gr. hgl. frá ársbyrjun 2008  

til ársloka 2012. Játning kom fram í 2 af þeim 8 málum sem könnuð voru. Um áhrif játninga á 

refsiákvörðun voru vísbendingar á báða bóga. Þá var að lokum skoðaður dómur Hæstaréttar í 

líkfundarmálinu svokallaða eða Hrd. 2005, bls. 1644 (510/2004) en sá dómur er afar 

áhugaverður þegar könnuð eru áhrif játningar á refsiákvörðun. 
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Erfitt er að draga skýrar ályktanir um hvað það er sem áhrif hefur á ákvörðun refsingar 

hverju sinni. Málsatvik eru mismunandi og ýmis sjónarmið sem áhrif geta haft á þyngd 

refsinga koma til skoðunar í hverju tilviki fyrir sig. Mikilvægt er að dómarar sinni þeirri 

lagaskyldu sem á þeim hvílir þess efnis að rökstyðja niðurstöður sínar um ákvörðun refsingar. 

Við rannsókn þá sem fór fram við skrif þessarar ritgerðar kom í ljós að oft á tíðum eru 

niðurstöður um þennan hluta dóma illa rökstuddar, en það gerir alla rannsóknarvinnu á 

réttarframkvæmd varðandi ákvörðun refsingar afar erfiða. 
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