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1. Inngangur 
 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að greina frá gáleysishugtakinu í íslenskum refsirétti ásamt 

því að skoða hvað það er sem íslenskir dómstólar horfa til við gáleysismat. Verður þetta 

skoðað sérstaklega með hliðsjón af manndrápi af gáleysi í umferðinni. 

 Þegar hugtakið gáleysi kemur upp í huga manna tengja það flestir við að gera hlutina ekki 

af varkárni, vera annars hugar eða taka ekki nægilega vel eftir. Þó það sé nokkuð skýrt hvað 

gáleysi felur í sér,  þá eru skiptar skoðanir á því hvenær um gáleysi sé að ræða. Stigsmunur er 

á gáleysi og er ekki til neinn ákveðinn mælikvarði sem segir hvað fellur undir gáleysi. Það 

getur verið persónubundið hvað það er sem leiðir til þess að hegðun manna teljist gáleysisleg 

með tilliti til aðstæðna hverju sinni. Í íslensku orðabókinni hefur hugtakið gáleysi verið skýrt 

sem fljótfærni og það að vera gálaus sé að vera eftirtektarlaus.1  

 Gáleysi þekkist vel í umferðinni og eru flest umferðarlagabrot framin af gáleysi. Þegar 

mál koma til kasta dómstóla er varða umferðina, hafa dómstólar þurft að meta háttsemi 

sakbornings og hvort hegðun hans teljist gáleysisleg samkvæmt lögum. Þá þurfa dómstólar að 

leggja mat á hvenær huglæg afstaða geranda telst vera gáleysisleg, stig gáleysis þ.e hvort um 

sé að ræða einfalt gáleysi eða stórfellt gáleysi. Ásamt því að skoða hvar mörkin liggja, er um 

að ræða verknað sem framinn er af ásetningi eða gáleysi, hvar liggja mörkin milli þessara 

stiga, eða er um að ræða refsilausa hegðun.  

 Skoða verður dóma héraðsdóms og Hæstaréttar til þess að sjá hvenær talið er að um 

gáleysi sé að ræða. Hvort er tiltekin háttsemi talin vera einfalt eða stórfellt gáleysi? Hversu 

strangar kröfur gera dómstólar við gáleysismatið? Er sakfellt fyrir brot á 215. gr. hgl. sama 

hversu lágt gáleysisstigið er? 

 Sérstaklega verða skoðaðir dómar með áherslu á banaslys í umferðinni sem valdið er af 

gáleysi, en fjölmörg önnur slys og þar af leiðandi dómar eru til um líkamsmeiðingar sem 

verða vegna gáleysis í umferðinni, en það verður ekki skoðað hér sérstaklega. 

 Eftirfarandi kaflaskipting verður á ritgerðinni. Fyrst verður fjallað um refsiskilyrðin 

almennt ásamt því að skoða saknæmisskilyrðin sérstaklega og þá hvernig þau horfa við 

ákvæðum almennra hegningarlaga nr. 19/1940 um manndráp. Þá verður farið  almennt yfir 

um hvað gáleysi er, og síðan rýnt nánar í stigskiptingu gáleysis ásamt því að skoða hvernig 

stigskiptingin birtist í réttarframkvæmd. Að lokum verða svo efri og neðri mörk gáleysis 

                                                
1Íslenska orðabókin, bls. 422. 
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skoðuð. Litið verður til dóma með áherslu á hvernig gáleysi er metið í hverju máli fyrir sig. 

Hvað það er sem hefur áhrif á matið og hvað er sérstaklega horft til þegar sakfellt er fyrir 

manndráp af gáleysi, þá bæði einföldu gáleysi, stórfelldu gáleysi og þegar ekki er gáleysi um 

að kenna.  

 

2 Refsiskilyrði  

2.1 Almennt 

Þegar tiltekin háttsemi er höfð uppi og hún þykir ámælisverð eða brjóta  gegn góðu siðferði 

samkvæmt viðmiðum samfélagsins á hverjum tíma, þykir það oft ekki vera vafamál að 

einstaklingi sé refsað fyrir þessa tilteknu háttsemi. Það er þó ekki svo einfalt, að hægt sé að 

refsa fyrir alla þá háttsemi sem gengur gegn góðu siðferði. Til þess að háttsemi einstakling sé 

refsiverð þarf hún að uppfylla ákveðin frumskilyrði. 

 Í 1. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, hér eftir skammstöfuð hgl., er að finna 

frumskilyrði um það að manni verði ekki refsað fyrir verknað nema háttsemi hans sé refsiverð 

í lögum. Þarf ákvæðið að vera skýrt og á almennur borgari að geta séð það fyrir með því að 

lesa lögin hvaða háttsemi telst refsiverð og hver ekki. Hegðun sem samkvæmt lagaákvæði 

gæti talist refsiverð getur þannig orðið refsilaus ef lagaákvæði er ekki nægilega skýrt um 

hvaða hegðun það er sem fellur undir verknaðarlýsingu ákvæðisins. Þetta felur í sér 

grundvallarregluna um lögbundnar refsiheimildir. Mannréttindadómstóll Evrópu hefur gert 

þær kröfur að refsireglur séu skýrar og aðgengilegar.2 Reglan er nú lögfest í 1. mgr. 69. gr. 

stjórnarskrá lýðveldisins Ísland nr. 33/1944 og í 1. mgr. 7. gr. mannréttindasáttmála Evrópu 

nr. 62/1944 sem lögfestur er hér á landi.3  

 Hvað felst í því að brjóta af sér er ekki eitthvað sem hægt að útskýra með auðveldum 

hætti. Það er ekki bara misjafnt eftir tíð og tíma hvað fellur undir afbrot, heldur fer það einnig 

eftir samfélögum hverju sinni. Afbrot er afstætt hugtak, en það hefur verið skilgreint sem hver 

sú háttsemi, athöfn eða athafnaleysi sem refsing liggur við skv. þeim refsiheimildum sem eru í 

gildi á hverjum tíma.4 Við skilgreiningu á hugtakinu afbrot má horfa til refsiskilyrða sem lýst 

er í verknaðarlýsingu refsiákvæða, þannig að um sé að ræða refsinæma, ólögmæta og 

                                                
2 Má sem dæmi nefna: MDE, Laukkanen gegn Finnlandi, 1.júní 2004 (4891/99). 
3 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 155 – 156.  
4 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 21. 
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saknæma háttsemi.5 Ef fullnægt er öllum framangreindum skilyrðum hefur einstaklingur 

bakað með sér refsiábyrgð.6  

 Þegar refsiákvæði eru skoðuð, bæði almennra hegningarlaga og sérrefsilaga, er að finna 

verknaðarlýsingu sem felur í sér að meginstefnu hlutræna efnisþætti án tilliti til huglægra 

afstöðu geranda. Það er að segja, ákvæði laga inniheldur að mestu leyti texta sem lýsir 

verknaði sem þykir refsiverður. Það er ekki að finna eins mörg ákvæði þar sem tekið er tillit 

til huglægra afstöðu geranda, hvort hann fremji verknaðinn viljandi og af ásetningi eða hefur 

uppi háttsemi sem þykir gáleysisleg og getur talist refsiverð á sama tíma. Refsinæmi og 

ólögmæti eru þau skilyrði sem falla að hlutræna þættinum í þeirri verknaðarlýsingu sem finna 

má í tilteknu ákvæði en saknæmi víkur að huglægri afstöðu geranda.  

2.1.1 Ákvæði almennra hegningarlaga um manndráp 

Í almennum hegningarlögum er að finna fleiri en eitt ákvæði um manndráp. Mörkin milli 

ásetnings og gáleysis eru mismunandi með tilliti til ákvæðanna. Þá er sérstaklega hægt að líta 

til 211. gr. hgl.  um manndráp og 215. gr. hgl. um manndráp af gáleysi. Eins má sjá 218. gr. 

hgl. og 219. gr. hgl. vegna líkamsmeiðingar og líkamsmeiðingar af gáleysi. Verða nú tekin 

þrjú nánar tiltekin ákvæði til skoðunar þ.e 211. gr., 215. gr, og 2. mgr. 218. gr. hgl. 

 Við skoðun á þessum ákvæðum má sjá á orðalagi þeirra að skilyrði um huglæga afstöðu 

geranda er misjöfn. Ákvæði 211. gr. hgl. gerir ráð fyrir manndrápi og er huglæg afstaða 

ásetningur þannig ef brotaþoli sviptir annan mann lífi vísvitandi fellur háttsemin undir 211. 

gr. hgl.7 Ákvæðið hljóðar á eftirfarandi vegu:  

Hver, sem sviptir annan mann lífi, skal sæta fangelsi, ekki skemur en 5 ár, eða ævilangt. 

 Ákvæðið hefur staðið óbreytt frá gildistöku laganna og í því er að finna lágmarksrefsingu 

sem er 5 ára fangelsi. Sú lágmarksrefsing er rétt undir þeirri refsingu sem mest er hægt að fá 

fyrir brot á 215. gr. hgl. Það skiptir þannig gríðarlegu máli fyrir þann sem ákærður er hvort 

brot hans sé heimfært undir ákvæði 211. gr. eða 215. gr. hgl.  

 Samkvæmt 215. gr. hgl. nægir gáleysi svo hægt sé að refsa fyrir brot, það skýrir sig á þann 

veg að ef maður veldur öðrum manni dauða t.d í umferðarslysi sem rekja má til gáleysis hans 

og ekki verður talið að ásetningur hafi verið til þess að valda slysinu fellur háttsemin undir  

215. gr. hgl. Í ákvæðinu segir; 

                                                
5 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 10. 
6 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 38. 
7 Má sem dæmi nefna: Hrd. 1985, bls. 646, Hrd. 2001, bls. 2091 (24/2001), Hrd. 2001, bls. 2411 (212/2001).  
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Ef mannsbani hlýst af gáleysi annars mann, þá varðar það sektum, eða fangelsi allt að 6 
árum. 

 Lágmarksrefsingu er einnig að finna í þessu ákvæði. Það getur farið svo að sá sem veldur 

mannsbana af gáleysi getur sloppið með einungis fésekt sem refsingu. Það gefur þannig 

augaleið að refsing við broti gegn 215. gr. hgl. getur orðið mjög væg samkvæmt ákvæðinu en 

hún getur þó orðið hæst 6 ára fangelsi. Það er rétt hægt að ímynda sér það, að ef einstaklingur 

gerist valdur að manndrápi af gáleysi leggist það þyngra á sálarlíf hans en hvaða refsing sem 

honum er dæmd.8 Það kemur fram í orðalagi greinarinnar að það sé ekki skilyrði um ásetning 

heldur nægir gáleysi til refsiábyrgðar. Er gáleysisverk þá útilokað ef háttsemi geranda má að 

hluta til rekja til ásetnings.9  

 Þeir dómar sem gengið hafa um 215. gr. hgl. varða í lang flestum tilfellum umferðina.10 

Réttarframkvæmdin sýnir að sakfellt er fyrir manndráp af gáleysi sama á hvað stigi gáleysið 

er.11 Eins og komið hefur fram getur fésekt orðið refsing fyrir brot á 215. gr. hgl., og þó það 

komi ekki fram berum orðum í dómum má samt ganga út frá því að ef ákvörðun refsingar 

fyrir manndráp af gáleysi er aðeins fésekt, sé þar um einfalt gáleysi geranda að ræða. Í þessu 

samhengi má nefna Hrd. 1988, bls. 1231. 

Maður var sakfelldur fyrir að hafa ekið bifreið án nægjanlegrar varkárni nálægt 
dagheimili með þeim afleiðingum að 7 ára barn lést. Ákærði viðurkenndi að hafa litið af 
veginum í eitt augnablik, þegar hann horfði síðan aftur á veginn hefði barnið runnið undir 
bifreiðina. Ákærði hafði atvinnu af því að flytja skólabörn á milli staða og var því 
kunnugur aðstæðum. Héraðsdómur sýknaði í málinu og forsendur dómsins voru þær að 
ökumaðurinn hafi verið á lítilli ferð, drengurinn hefði hlaupið skyndilega út á götuna 
þannig að ómögulegt hefði verið að stöðva bílinn í tæka tíð. Hæstiréttur snéri dómnum 
hins vegar við og sakfelldi fyrir manndráp af gáleysi, forsendur dómsins voru m.a. þær að 
ákærði hafi mátt gera ráð fyrir börnum báðum megin við veginn, að ökumaðurinn þekkti 
aðstæður vel og hefði ekki gætt nægilega vel að sér í samræmi við það. Ákvörðun 
refsingar var fésekt en hann var einnig sviptur ökuréttindum.  

 Er í dómnum ekki tekið fram að um einfalt gáleysi sé að ræða, en draga má ályktun af því, 

þar sem ákærða var einungis dæmd fésekt, að um lægsta stig gáleysis hafi verið að ræða. 

 Þegar 2. mgr. 218 .gr hgl. er svo skoðuð kemur fram að ásetning þarf til þess að valda 

líkamstjóni en gáleysi nægir til afleiðinga.12 Ákvæði 2. mgr. 218. gr. hgl. er svohljóðandi:  

                                                
8 Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir: ,,Er ég enþá morðingi?’’, http://stundin.is  
9 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 42. 
10 Má sem dæmi nefna: Hrd. 2003, bls. 2713 (108/2003), Hrd. 1999, bls. 2066 (11/1999), Hrd. 2000, bls. 3331 
(211/2000), Hrd. 1999, bls. 3303 (213/1999), Hrd. 1991, bls. 1146. Hrd. 1990, bls. 802.  
11 Má sem dæmi nefna: Hrd. 2005, bls 3995 (145/2005), Hrd. 1948, bls 77.  
12 Má  sem dæmi nefna: Hrd. 1992, bls. 605, Hrd. 1997, bls. 1024, Hrd. 1986, bls. 1287, Hrd. 1987, bls. 1063, 
Hrd. 1996, bls. 652. 
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Nú hlýst stórfellt líkams- eða heilsutjón af árás eða brot er sérstaklega hættulegt vegna 
þeirrar, aðferðar, þ.á.m. tækja, sem notuð eru, svo og þegar sá, er sætir líkamsárás, hlýtur 
bana af atlögu, og varðar brot þá fangelsi allt að 16 árum. 

  Þannig getur hinn brotlegi verið með ásetning til þess að valda brotaþola 

líkamsmeiðingum, en afleiðingar þeirra t.d vegna hve hættuleg aðferð var notuð við 

líkamsmeiðingarnar verður til þess að brotaþoli lætur lífið. Afleiðingarnar af 

líkamsmeiðingunum er þá mannsbani og gildir þá gáleysi um það. Hinn brotlegi ætlaði ekki 

að valda mannsbana en það urðu hins vegar afleiðingarnar af líkamsárásinni sem hinn brotlegi 

hafði ásetning til. Ákvæðið felur í sér dolus mixtus cum culpa, svokallaðar blandaðar 

saknæmiskröfur, í ákvæðinu eru því bæði saknæmisskilyrðin og er hægt að refsa hinum 

brotlega í samræmi við það. 

2.2 Saknæmisskilyrðin 

Saknæmi hefur verið að finna í íslenskri refsiréttarsögu um langa hríð og hefur verið 

mikilvægt refsisskilyrði í löggjöf og réttarframkvæmd.13 Eins og fjallað hefur verið um felur 

saknæmi í sér hugræna refsiforsendu og með því refsiskilyrði er átt við að maður sem í hlut á 

sé sakhæfur og einnig að hann fremji verknað þó hann viti að það sé honum saknæmt þ.e. 

unnið af ásetningi eða eftir atvikum gáleysi.14 Hugtakið saknæmi er samkvæmt refsirétti 

bundið við huglæga afstöðu geranda.15 Reglan um saknæmi er grundvallarreglan í íslenskum 

rétti, hana er þó ekki að finna í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 né lögum  

mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994. 

 Saknæmi felur í sér tvö saknæmisskilyrði, annars vegar ásetning (dolus) og hins vegar 

gáleysi (culpa). Það er þó hvergi í lögum eða öðrum lögskýringargögnum að finna hvað felst í 

ásetningi þó skilyrði um ásetning sé að finna víða í settum lögum.16 Það hins vegar segir í 

almennum athugasemdum sem fylgdu II. kafla hgl: ,,Ekki þykir fært að ákveða með lögum 

skilgreiningu á ásetnings- og gáleysishugtökum, né að ákveða mörkin þar á milli. Á úrlausn 

um þau atriði fremur heima í hinni almennu refsiréttarfræði en í beinni lagasetningu.’’ 17 

 Að jafnaði eru ásetningur og gáleysi jafnrétthá sem grundvöllur refsiábyrgðar og standa 

þannig hliðstætt, það eru þó undantekningar frá þessu sem nánar verður vikið að seinna.  

                                                
13 Jónatan Þórmundsson: Grundvallarreglan um saknæmi, bls. 3.  
14 Ármann Snævarr: Þættir úr refsirétti II, bls. 38. 
15 Jónatan Þórmundsson: Grundvallarreglan um saknæmi, bls. 2.  
16 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 59.   
17 Alþt. 1939, A-deild, bls. 357. 
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2.1.2 Ákvæði 18. gr. hgl.  

Saknæmisskilyrðin eru að finna í 18. gr. hgl. Eins og komið hefur fram eru þau annars vegar 

ásetningur og hins vegar gáleysi. Þessi tilgreindu skilyrði gilda einungis fyrir hegningarlögin 

sjálf.18 Til þess að háttsemi manns teljist refsiverð verða saknæmisskilyrðin skv. 18. gr. hgl. 

að vera fyrir hendi.  

  Almenna reglan er sú að ásetningur er alltaf áskilinn til þess heimilt sé að refsa fyrir brot, 

en sérstaka heimild þarf til þess í lögum að refsa fyrir gáleysisbrot. 18. gr. hgl er í raun eina 

almenna gáleysisheimildin, en hún kveður einungis á um þau skilyrði sem þarf að uppfylla 

samkvæmt hgl. til þess að unnt sé að refsa fyrir tiltekna háttsemi.19  

 Í sérrefsilögum er þessu háttað með öðru móti, þar gildir ákvæði 18. gr. hgl. ekki, þar 

gildir óskráð meginregla um saknæmi og standa þá ásetningur og gáleysi jafnt, nema annað sé 

sérstaklega tekið fram.20 Óskráða meginreglan um saknæmi byggist á gagnályktun frá 18. gr. 

hgl. Þannig að sú takmörkun sem felst í 18. gr. hgl., um að almennt sé áskilinn ásetningur eins 

og í hegningarlögum, á ekki við þegar um sérrefsilög er að ræða, nema lög kveði svo á 

sérstaklega. Þannig megi refsa fyrir gáleysisbrot í öðrum lögum en hegningarlögum án 

sérstakrar lagaheimildar.21 

 Þetta má skýra á þann veg að þegar einstaklingur brýtur af sér gegn ákvæðum sérrefsilaga 

nægir að huglæg afstaða hans sé gáleysisleg til þess að hægt sé að refsa honum fyrir 

háttsemina. Ef hins vegar um væri að ræða brot á hgl. þá þyrfti huglæg afstaða einstaklingsins 

að vera ásetningur nema það kæmi sérstaklega fram í lagaákvæðinu sem brotið varðar við að 

gáleysisleg hegðun dugi til refsiábyrgðar, og þá duga öll stig gáleysis nema annað sé 

sérstaklega tekið fram í ákvæðinu. 

 
3. Gáleysi 

3.1 Almennt  

Gáleysi er ekki skilgreint í lögum né öðrum lögskýringargögnum22 sem fylgja þeim en 

ólögfestar reglur hafa mótast með tímanum. Sama má segja um inntak gáleysis og mörk 

þess.23 Hefur Hæstiréttur þannig þurft að móta og greina inntak hugtaksins í framkvæmd.  

                                                
18 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiaábyrgð I, bls. 41. 
19 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 13. 
20 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 41. 
21 Jónatan Þórmundsson: ,,Grundvallarreglan um saknæmi’’, bls. 326.  
22 Alþt. 1939, A-deild, bls. 357. 
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Fræðileg skilgreining er;  

Það er gáleysi, ef hinn brotalegi álítur eða hefur hugboð um, að refsinæm afleiðing 
verknaðar kunni að koma fram (tjónsbrot), eða hann hefur hugboð um, að aðrir 
refsinæmir þættir verknaðarlýsingar kunni að vera til staðar (samhverft brot), en hann 
vinnur verkið í trausti þess, að afleiðingin komi ekki fram eða að hugboðið reynist ekki 
rétt. Enn fremur er það gáleysi, ef hinn brotlegi, sem gegn og skynsamur maður, hefði átt 
að gera sér grein fyrir nefndum aðstæðum og bregðast við í samræmi við þær, en hann 
hefur hins vegar ekki gætt þeirrar varkárni, sem honum mátti ætlast.24 

 Af þessari skilgreiningu má lesa að grundvallareinkenni saknæmis er huglæg afstaða 

geranda til verknaðar, hún verður að teljast ámælisverð eða vítaverð gagnvart öðrum mönnum 

en getur líka beinst að hagsmunum manna. Skilgreining gáleysis er tvíþætt. Annars vegar lýsir 

hún meðvituðu gáleysi sem er neðsta sig vitundarmælikvarðans í framhaldi af lægsta stigi 

ásetnings. Hins vegar er svo í skilgreiningunni lýst ómeðvituðu gáleysi. Þá er ekki horft til 

vitundarmælikvarða heldur er byggt á siðferðislegu mati háttseminnar og miðað við hvernig 

gegn og skynsamur maður, bonus pater familias, hefði hagað sér við þær tilteknu aðstæður 

sem reynir á. Gáleysisábyrgð styðst þannig við ólögmælta vísireglu. Um er að ræða réttarreglu 

sem vísar til mælikvarða á hegðun fólks við ákveðnar aðstæður.25 Dómstólar hafa þurft að 

útfæra þann matskennda mælikvarða sem í gildi er um hver afstaða geranda er til verknaðar 

en hann gengur út frá valfrelsi gerandans og frelsi hans til athafna. 26 

 Ólíkt ásetningi stendur gáleysi aldrei eitt og sér í lögum, þannig að ekki komi til álita 

ásetningsábyrgð. Í 18.gr hgl er að finna almenna gáleysisheimild, þar kemur fram að ef um 

gáleysibrot sé að ræða skuli aðeins refsa ef til þess er sérstök heimild í hgl. 27  

 Gáleysisábyrgð styðst að miklu leyti við óskráða grundvallarreglu um saknæmi þó að það 

sé auðvitað svo að ólögfest gáleysisheimild getur ekki orðið grundvöllur refsiábyrgðar skv. 

hgl., því eins og fjallað hefur verið um, þá er aðeins hægt að refsa mönnum fyrir háttsemi sem 

er refsiverð samkvæmt lögum. 

 Sérstakar gáleysisheimildir eru bæði að finna í hgl. og öðrum refsilögum, þær eru alltaf 

lögfestar. Ákvæði 215. gr. hgl. um manndráp af gáleysi er dæmi um slíka heimild sem finna 

má í hgl. Í sérrefsilöggjöf má nefna 4. mgr. 5. gr. laga um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974 sem 

kveður á um að heimilt sé að refsa fyrir brot á lögunum, ef þau eru framin af ásetningi eða 

gáleysi, þarna eru saknæmisskilyrðin tvö jafn rétthá. 

                                                                                                                                                   
23 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 123. 
24 Jónatan Þórmundsson: Abrot og refsiábyrgð II, bls. 123 
25 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 123.  
26 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 122. 
27 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 124.  
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3.2 Stigskipting gáleysis 

Gáleysi má flokka í tvo flokka, annars vegar stórfellt (stórkostlegt) gáleysi og hins vegar 

venjulegt (einfalt) gáleysi. Þessi stigskipting hefur almennt aðeins áhrif við ákvörðun refsinga. 

Í flestum þeim gáleysisákvæðum sem finna má í lögum sem og í ólögfestu 

grundvallarreglunni um saknæmi felast bæði þessi stig gáleysis. Það er þó að finna ákvæði 

bæði í almennum hegningarlögum og sérrefsilögum þar sem refsiábyrgð er takmörkuð við 

stórfellt gáleysi, þannig nægir einfalt gáleysi ekki til refsiábyrgðar. Háttsemi sem talin væri  

einfalt gáleysi væri því refsilaus.28 Áhugavert er að bera ákvæði íslenskra hegningarlaga 

saman við norrænan rétt, þar sem fyrirmynd íslensku laganna eru m.a dönsku og norsku 

hegningarlögin. Ef tekin eru til dæmis norsku hegningarlögin, sem heita Lov um straff en eru 

gjarnan nefnd straffeloven29, hér eftir skammstöfuð norsku. hgl. Þá segir í 281. gr. norsku hgl. 

að fangelsi allt að sex árum eru lagðar á þann sem af gáleysi veldur dauða annarar manneskju.  

Þá er í norskum rétti einnig að finna meðvitað (stórfellt) og ómeðvitað (einfalt) gáleysi. Inntak 

hugtakanna eru svipuð og í íslenskum rétti. Þegar um meðvitandi gáleysi er að ræða er 

gerandanum ljóst hverjar mögulegar afleiðingar eru, en hefur engu að síður uppi háttsemina í 

von um að afleiðingarnar komi ekki fram. Þó er það eins þar og hér að einfalt gáleysi dugir 

almennt til refsingar en einstök ákvæði geta kveðið á um það að svo til refsiábyrgðar geti 

komið þurfi stórfellt gáleysi.30 

 Þó í ákvæðum komi fram að stórfellt gáleysi31 þurfi svo refsiábyrgð sé til staðar er ekkert 

sem segir til um það hvað fellur undir stórfellt gáleysi, þá þarf að skoða hvaða mælikvarða 

beri að leggja þegar meta á stig gáleysis. Gerður er greinamunur á meðvituðu og ómeðvituðu 

gáleysi og þó gáleysisreglurnar taki til beggja er talið að meðvitað gáleysi sé alvarlegra en 

ómeðvitað og þannig megi álykta að þegar um meðvitað gáleysi er að ræða uppfyllir það 

skilyrðinu um stórfellt gáleysi. Það er þó ekki hægt að miða við eitthvað eitt atriði þegar finna 

á út hver skilin eru innbyrðis í gáleysishugtakinu, né er að finna í lögum eða annars staðar 

hvar mörkin liggja, heldur verður að leggja heildsætt mat á alla þætti málsins bæði huglæga 

og hlutlæga.32 Hvað varðar hlutlægt mat á aðstæðum, styðst gáleysismat dómstóla við 

tiltekinn atburð hverju sinni. Þegar um umferðarslys er að ræða, eru fjölmörg atriði sem þarf 

                                                
28 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 127. 
29 ,,Lov om straff (straffeloven).’’, https://lovdata.no. Þau tóku í gildi 1.október 2015. Tóku við af eldri norsku 
hegningarlögunum, sem nefnd voru Almindelig borgerlig Straffelov nr. 10/1902. Áður var sambærilegt ákvæði 
239. gr. norsku hgl. frá 1902.   
30 Johs. Andenæs og Anders Bratholm. Spesiell strafferett, bls. 93.  
31 Má sem dæmi nefna: 1. mgr. 123. gr. hgl., 1. mgr. 141. gr. hgl., og 2. mgr. 188. gr. hgl.  
32 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 127.  
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að skoða hverju sinni. Í dómum kemur fram að litið er til aðdraganda slyssins, aðkomu á 

vettvangi, ökuhraða bifreiðar, aksturslag, ástand vegar, birtuskilyrði sem og önnur 

akstursskilyrði t.d hálku, þoku o.fl. Þá þarf einnig að skoða vegfarendur, nágrennið í kring, 

ástand ökumanna, meðal annars, ölvun, þreytu o.fl.33 Í þessu samhengi má líta til Hrd. 

3.desember 2015 (60/2015). 

Ákærða var gefið að sök manndráp af gáleysi auk umferðalagabrota með því að hafa ekið 
dráttarvél með ámoksturstæki án nægilegrar aðgæslu og varúðar, þvert í veg fyrir bifreið 
sem kom úr gagnstæðri átt, með þeim afleiðingum að ökumaður þeirrar bifreiðar lést við 
áreksturinn. Hæstiréttur tekur fram í dómnum sínum að ákærði hefði ekki sýnt nægilega 
varkárni við akstur sinn á dráttarvél sem var ekki  nægilega vel búin og ekki hönnuð til 
aksturs á fjölförnum vegum, en einmitt vegna þess bæri ökumanni hennar að sýna 
sérstaka varkárni við akstur. Þá var farið yfir hverjar aðstæður voru á slysdag en tekið er 
fram að veður var bjart, vegurinn sem er þjóðvegur var þurr og aðstæður við akstur hinar 
ákjósanlegustu. Þá er einnig tekið fram að ákærði þekkti vel til aðstæðna þar sem slysið 
varð. Þá var í dómnum lýst vettvangi, en þar segir; ef horft er suður eftir veginum sveigir 
hann til vinstri og er trjágróður þar sem byrgir ökumönnum sýn þannig að þeir geta vart 
komið auga á ökutæki sem koma á móti, var þetta sjónarhornið sem ökumaður hafði við 
aksturinn. Einnig var ökumaður blindur á öðru auga. Vegna þess hver varasamar 
aðstæður eru, er hámarkshraðinn 70 km á klst. Talið er að bifreiðin sem kom úr 
gagnstæðri átt hafi ekið vel yfir hámarkshraða en það leysir ekki hinn ákærða undan 
refsiábyrgð. Slysið má m.a. rekja til skorts á aðgæslu ákærða og var hann sakfelldur fyrir 
brot gegn 215. gr. hgl. og 6. mgr. 25. gr. umfl. þá var hann einnig sviptur ökuréttindum.  

Þessi dómur sýnir vel hvernig Hæstiréttur fer yfir aðstæður hverju sinni og metur hvað 

það er sem skipti máli við hvert slys. Dómstólar horfa ekki einungis til hlutlægs mats á 

aðstæðum, heldur er einnig horft miðað við einstaklingsbundnar viðmiðanir.34 Þannig getur 

allt frá veðurfari til þekkingu manna á aðstæðum35 haft áhrif við mat á því hvort slys sem hinn 

brotlegi veldur megi rekja til almenns gáleysis hans eða hvort hægt sé að heimfæra háttsemina 

undir stórfellt gáleysi, og getur það þá haft áhrif á ákvörðun refsingar sem hinn brotlegi fær. 

Eða hvort um sé að ræða slys vegna utanaðkomandi tilvika sem ekki var hægt að afstýra.  

3.2.1 Mismunandi gáleysisstig í umferðinni 

Þegar umferðarslys verður og hinn brotlegi hefur sýnt af sér gáleysi sem leiðir til þess að 

mannsbani hlýst af slysinu er hægt að sjá hvernig dómstólar Íslands nota mismunandi orðalag 

í dómum sínum eftir því með hvaða hætti slysið varð, og leggja þannig áherslu á hvernig ein 

háttsemi þykir alvarlegri en önnur. Þegar dómstólar nota í dómum sínum orðalag eins og 

                                                
33 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 136.  
34 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 135. 
35 Hrd. 1988, bls. 1231. Þar tók Hæstiréttur sérstaklega fram að þar sem ákærði vann við það að flytja skólabörn 
á milli staða, væri hann kunnugur staðháttum. Þótti hann ekki hafa sýnt af sér þá varkárni sem búast mátti við af 
honum. 
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,,vítaverð háttsemi’’ eða samskonar orðalag,36 vísast það þá frekar til þess að um stórfellt 

gáleysi sé að ræða og brotið þykir alvarlegra en ella. En ef til dæmis notað er orðalag eins og 

,,gætti ekki nægilega vel að sér’’ vísar það frekar til þess að um einfalt gáleyi sé að ræða, og 

þó afleiðingar brotsins geti verið alvarlegar þá er brotið ekki eins alvarlegt og ef um er að 

ræða stókostlegt gáleysi. 

 Ef um einfalt gáleysi er að ræða, til dæmis þegar bíll bakkar á vegfaranda sem gengur í 

veg fyrir bílinn. Afleiðingar þess verða þær að gangandi vegfarandinn lætur lífið og 

ökumaðurinn er ekki talinn hafa sýnt af sér nægilega aðgæslu við aksturinn. Þetta gæti t.d átt 

við þegar ökumaður hefur ekki litið í báða spegla áður en hann hefst við að bakka. Við þessar 

aðstæður yrði að öllum líkindum sakfellt fyrir brot gegn 215. gr. hgl., enda útilokar það ekki 

refsiábyrgð fyrir manndráp af gáleysi þó sýnt sé fram á eigin sök brotaþola.37 Háttsemi 

ökumanns, að bakka án þess að líta nægilega vel í báða spegla, yrði eflaust talin einfalt 

gáleysi sem myndi þá hafa áhrif við ákvörðun refsinga. Við þessar aðstæður yrði líklegast 

vísað til aðgæsluleysis hins brotlega.  Í raun er að ræða atvik sem hver sem er gæti lent í.  

 Hins vegar eru aðstæður líklegast aðrar þegar stórfellt gáleysi á við. Sem dæmi má nefna 

að ef um er að ræða ölvunarakstur ökumanns sem veldur banaslysi, telja dómstólar það alltaf 

vera stórfellt gáleysi.38 Oft er þá í dómum vísað til þess að um vítavert gáleysi sé að ræða, 

eins og kom fram í Hrd. 9.júní 2011 (497/2010) og Hérd. Vestl. 27.mars 2008 (S-443/2007). 

Enda ekki hægt að fallast á það að um séu að ræða aðstæður sem hver og einn gæti lent í. Þá 

virðast dómstólar gera auknar kröfur til ökumanna þegar barn lætur lífið í kjölfar 

umferðarslyss. Hér til stuðnings má líta til Hrd. 1948, bls. 163. 

Barn lenti undir bíl ákærða sem ók mjög hægt eða á um 15 til 20 km hraða miða við 
klukkustund. Ákærði hafði ekki séð barnið áður. Þótti ákærði með aðgæsluskorti sínum 
vera samvaldur að dauðaslysi barnsins, þegar hann sýndi ekki þá athygli og varkárni, sem 
krefjast verður af bifreiðarstjórum, sem aka um bæinn, þar sem alltaf má búast við 
börnum á ferli.  

 Er tekið fram í dómnum að ákærði hafi með stórkostlegu gáleysi sínu orði valdur að dauða 

drengsins, þrátt fyrir að hann hafi ekið hægt. Ekki er tekið fram að í kring sé skóli, dagheimili, 

leiksvæði eða aðrar aðstæður þar sem frekar mætti búast við börnum. Heldur segir 

dómstóllinn að sýna eigi sérstaklega varkárni þegar ekið er um bæinn þar sem alltaf megi 

                                                
36 Má sem dæmi nefna: Hrd. 12.febrúar 2009 (430/2008) þar sem Hæstiréttur tekur fram að háttsemi ákærða hafi 
verið stórkostlega háskaleg. 
37 Hrd. 1943, bls. 82. Í þeim dómi var talið að hinn látni hefði átt verulega sök ekki einungis á sínum eign dauða, 
heldur einnig á árekstri bifreiðanna sem varð. Ákærði sem var ökumaður bifreiðar sem lenti í árekstrinum var 
samt sem áður dæmdur fyrir manndráp af gáleysi.   
38 Má sem dæmi nefna: Hérd. Vestl. 17.desember 2013 (S-189/2013), Hérd. Austl. 16.nóvember 2009 (S-
108/2009) og Hrd. 9.júní 2011 (497/2010). 
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búast við börnum á ferli. Þannig gerir Hæstiréttur hér auknar kröfur til ökumanna þegar um 

börn er að ræða. Má einnig líta til Hrd. 1947, bls 443. 

Flughálka var á vegi þar sem ákærði ók fram hjá tveimur ungum drengjum. Sýndi hann af 
sér stórkostlegt gáleysi við aksturinn og varð valdur að dauða annars drengsins þegar 
hann ætlaði að aka fram úr drengjunum tveimur. Gat ákærði ekki stöðvað bifreiðina áður 
en árekstur varð milli hans og drengjanna er þeir voru að leika sér á sleða. Mátti ákærði 
búast við barnlegum viðbrigðum þeirra og sýndi þar með ekki þá varkárni sem búast má 
við af ökumönnum.  

 Hér tekur Hæstiréttur fram að þar sem um er að ræða unga drengi megi búast við 

barnlegum viðbrigðum þeirra og þannig gerir dómurinn auknar kröfur um aðgæslu þegar um 

er að ræða akstur þar sem börn eru á leik.  

 Íslenskir dómstólar virðast ekki gera mismunandi kröfur eftir því hvaða málaflokkur er 

undir þegar kemur að stigskiptingu gáleysis.39 Ef skoðað er dómaframkvæmd samkvæmt 215. 

gr. hgl. virðast gáleysiskröfunar ekki vera strangari en í málum fyrir brot gegn öðrum 

ákvæðum þar sem gáleysi er nægilegt til refsiábyrgðar. Ákvæði 215. gr. hgl. gerir ekki kröfu 

um stórfellt gáleysi og dómstólar sakfella fyrir manndráp af gáleysi þótt um minni háttar 

gáleysi sé að ræða.40  Hér má nefna til dæmis dóm Hæstaréttar Hrd. 2005, bls. 3995 

(145/2005). 

Ákærði var ekki talinn hafa sýnt af sér nægjanlega aðgæslu og tillitsemi þegar hann 
bakkaði bifreið út á gangstétt með þeim afleiðingum, að gangandi vegfarandi sem var 
eldri kona féll í götuna og lést. Þar sem ákærði þurfti að bakka út úr bifreiðastæði yfir 
gangsétt til þess að geta ekið af stað mátti hann búast við því að gangandi vegfarendur 
væru þar á ferð. Hefði ákærði sýnt nægjanlega aðgæslu og tillitsemi, með því að líta í 
baksýnis- og hliðarspegla gat honum ekki dulist vegfarandinn sem gekk hægt fram hjá 
bifreið hans. Var hann sakfelldur fyrir brot á 215. gr. hgl.  

 Hér er um að ræða einfalt gáleysi, lægsta stig gáleysis. Það þykir alls ekki ólíklegt að 

margir kannist við það að hafa bakkað bifreið án þess að hafa litið í baksýnis- og hliðarspegla.   

 Þegar erlend dómaframkvæmd er skoðuð samhliða þessu t.d hin norska, þá má sjá að 

gáleysismarkið fyrir manndráp er sett hærra í Noregi en á Íslandi, þá eru norskir dómstólar 

mun varfærnari við beitingu ákvæðis um manndráp af gáleysi og oftar er sýknað af ákæru 

fyrir manndráp þótt sakfellt sé fyrir umferðalagabrot. Dómstólar í Noregi hafa tekið af skarið 

og talið að það sé ekki lagagrundvöllur til þess að miða við mismunandi neðri mörk gáleysis 

hvað varðar refsiákvæði norsku hgl. og umfl.41 Norska dómaframkvæmdin fylgir annarri 

stefnu en þeirri sem telst lagalega rétt, þ.e. að ekki sé hægt að miða við mismunandi stig 

                                                
39 Má sem dæmi nefna: Hrd. 1982, bls. 969, Hrd. 1974, bls. 544, Hrd. 1999, bls. 3722 (141/1999). 
40 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 129. 
41 Rt. 1962, bls 744.  
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gáleysis þegar ákveða á hvort refsiábyrgð sé til staðar, ef gáleysi er til staðar á það að duga til 

refsiábyrgðar ef heimild er til þess í lögum, þó með þeirri undantekningu ef ákvæðið geri 

sérstaklega ráð fyrir að stórkostlegt gáleysi þurfi til þess að refsiábyrgð komi til.42  

3.3 Mörk gáleysis 

Þegar hugað er að saknæmisskilyrðunum, ásetningi og gáleysi, nægir að setja einhverskonar 

vilja eða vitundarmælikvarða til þess að sjá hvar mörkin liggja þarna á milli. Óljósara er hins 

vegar að sjá hvar mörkin liggja á milli lægsta stig ásetnings og efsta stigs gáleysis og einnig 

hvar mörkin liggja á milli neðsta stigs gáleysis og refsilausrar háttsemi. 

3.3.1 Efri mörk gáleysis 

Lægsta stig ásetnings, dolus eventualis, getur verið einungis álit eða skoðun manns 43 þannig 

að þegar gerandi hefur hugboð eða annað þess háttar sem honum þykir ef til vill sakleysislegt 

varðandi refsinæman verknaðar, gæti það verið grundvöllur lægsta stigs ásetnings. Þessu má 

þó ekki slá föstu því sama hugboð eða skoðun gæti fallið undir meðvitað gáleysi og þar með 

stórfellt gáleysi, og ef ákvæði sem þessi háttsemi fellur undir felur ekki í sér gáleysisheimild 

er skilyrði um refsiábyrgð ekki uppfyllt og því ekki hægt að refsa. Það þykir þannig kannski 

óljóst hvar mörkin liggja milli efsta stig gáleysis og lægsta stig ásetnings, en sérstök 

viðbótaskilyrði sem fylgja lægsta stigi ásetnings skilja þessi mörk af. 

 Almennt einkenni á dolus eventualis, felst í raunverulegri vitund geranda um að refsinæm 

afleiðing kunni að koma fram eða að tilteknar aðstæður kunni að vera fyrir hendi. Þessi 

huglæga afstaða geranda er yfirleitt lögð að jöfnu við meðvitað gáleysi og þess vegna þarf 

meira en almenna einkennið til þess að staðreyna megi ásetning.44 Það er ekki auðvelt að 

segja nákvæmlega til um hvar lægsta stig þessara huglægu afstöðu liggur og því reynir enn 

meira á viðbótaskilyrðin sem fylgja dolus eventualis. Það eitt að dómstólar telji að gerandi 

hefði átt að gera sér grein fyrir afleiðingum sem gætu komið fram við tiltekna háttsemi getur 

ekki orðið grundvöllur ásetningsábyrgðar.45 

 Þau viðbótaskilyrði sem fylgja dolus eventualis og skilur þessa huglægu afstöðu frá 

meðvituðu gáleysi eru tvenn.46 Annars vegar er það skilyrðið um skilyrtan ásetning.47 Í því 

                                                
42 Johs Andenæs og Anders Bratholm: Spesiell strafferett, bls. 89. 
43 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 131. 
44 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 79. 
45 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 80. 
46 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 80. 
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felst að gerandi fremur verknað þrátt fyrir að honum hefði mátt vera ljóst hvaða afleiðing gæti 

komið fram.48 Hann gerir sér þannig grein fyrir því hverjar afleiðingarnar geta orðið af 

háttsemi sinni en fremur verknaðinn engu að síður. Hins vegar er svo skilyrðið um jákvæða 

afstöðu til brots,49 í því felst að gerandi hefur einhvern grun um að afleiðing af verknaði sé 

refsinæm, en hann lætur sér í léttu rúmi liggja, hvort að afleiðingin kemur fram.50  Í þessu 

samhengi má líta til Hérd. Vestl. 17.des 2013 (S-189/2013). 

Ákærðu var gefin að sök að hafa brotið gegn ákvæði 215. gr hgl. og ákvæðum 
umferðarlaga nr. 50/1987, fyrir að hafa ekið bifreið sinni undir áhrifum áfengis, án 
aðgæslu og of hratt miðað við aðstæður og farið yfir á rangan vegarhelming með þeim 
afleiðingum að bifreið hennar lenti  í árekstri við bifreið sem kom úr gagnstæðri átt, og 
ökumaður þeirrar bifreiðar lést samstundis við áreksturinn. Ákærða játaði strax að hafa 
framið þau brot sem henni voru gefin að sök. Þá kemur fram í dómnum að ákærða hafi 
sýnt af sér stórfellt og vítavert gáleysi með akstri sínum. Við mat á refsingu hennar var 
horft til þess að hún hóf akstur bifreiðar þrátt fyrir að hafa fundið til áhrifa áfengis. Dóttir 
ákærðu neitaði að keyra henni á þann stað sem hún vildi komast á og við það ákvað 
ákærða að taka bílinn sjálf og aka af stað. Þetta ber með sér vott um sterkan og einbeittan 
vilja til þess að brjóta gegn 3. mgr 45.gr umfl. Var horft til þess við ákvörðun refsingar og 
ákærða dæmd í níu mánaða fangelsi. 

 Hérna horfir dómurinn sérstaklega til þess við ákvörðun refsinga að um meðvitaða 

ákvörðun er að ræða hjá geranda og ber því vott um styrkan og einbeittan vilja til þess að 

brjóta gegn ákvæðum umferðarlaga nr. 50/1987, hér eftir skammtöfuð umfl. Þessi einbeitti og 

sterki brotavilji nær hins vegar ekki til þess að valda tjóni og þess vegna má draga þá ályktun 

að sú háttsemi ákærðu falli undir 215. gr. hgl. en ekki 211. gr. hgl., þar sem ásetning þarf til 

þess að valda dauða annarar manneskju. Þó tekið sé sérstaklega fram að um meðvitað gáleysi 

sé að ræða, sem mætti leggja að jöfnu við huglæga afstöðu geranda þegar um er að ræða 

lægsta stig ásetnings, þá er eins og segir, það ekki nægilegt því til þess að hægt sé að refsa 

fyrir brot þar sem huglæga afstaðan er ásetningur þarf ásetningsábyrgð. Virðast 

viðbótaskilyrðin við dolus eventualis ekki uppfyllt, ásetningur er ekki fyrir hendi og háttsemi 

geranda því virt sem gáleysisbrot. 

                                                                                                                                                   
47 Hrd. 1972, bls. 912. Þar sem ákærðu var sakfelldur fyrir tilraun til manndráps. En hann skaut úr haglabyssu 
gegnum dyr vitandi það að tvær manneskjur væru fyrir innan dyrnar og því líkur á því, að skotið gætið orðið 
þeim að bana. 
48 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 80.  
49 UfR. 1918, bls. 946. Ákærði sem var trésmiður var gefið að sök að hafa valdið eldsvoða, þegar hann henti frá 
sér logandi eldpýtu á verkstæði sínu og heyrðist um leið segja ,, Ske hvad der vil’’. Húsið brann og hefði honum 
mátt vera það ljóst hverjar afleiðingarnar gætu orðið við þessa háttsemi. 
50 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 82.  
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3.3.2 Neðri mörk gáleysis 

Þegar tjón verður en um er að ræða refsilausa háttsemi má jafna henni saman við 

óhappatilviljun eða háttsemi sem óhjákvæmilegt er að afstýra.51 Hér til stuðnings má líta til 

Hrd. 1940, bls. 250,   

Þar sem ökumaður stöðvar bifreið sína í nokkrar mínútur, þegar hann ók aftur af stað lenti 
barn undir bílnum, en hann hafði ekki hreyfst yfir einn meter þegar hann fann að eitthvað 
var undir hjóli bifreiðarinnar. Ökumaðurinn kvaðst ekki hafa séð barnið meðan bifreiðin 
var kyrr, en hann leit bæði til hliðar og fram áður en hann tók af stað. Aðstæður þóttu 
ekki vera þannig, að ákærði yrði sakfelldur fyrir slysið og var hann því sýknaður kröfum 
um manndráp af gáleysi.  

 Í dómnum segir að ákærða hefði verið varlegra að fara út úr bílnum í aðgæsluskyni eftir 

að athygli hans beindist frá því, sem gerðist umhverfis bílinn á meðan hann staðnæmdist á 

götunni. En þrátt fyrir það þykir varhugavert að fullyrða, að hann hafi sýnt af sér slíkan 

aðgæsluskort, að honum verði refsað fyrir manndráp af gáleysi. 

 Þegar skoðað er hvar mörkin liggja á milli neðsta stigs gáleysis og refsilausrar háttsemi, er 

það huglæg afstaða geranda til verknaðar sem skiptir mestu máli, ef gerandi gerir sér grein 

fyrir eða á að gera sér grein fyrir því að tiltekin háttsemi hans geti falið í sér skaðlega 

afleiðingu og óhjákvæmilegt er að komast hjá slíkri afleiðingu er um refsinæmt og ólögmætt 

verk að ræða.52  

 Til skýringar á þessu má nefna dæmi um þegar bifreið er ekið við þær aðstæður þar sem 

ökumanni ber að sýna sérstaka varkárni t.d. í grennd við barnaskóla. Ef barn myndi hlaupa 

fyrir bílinn með þeim afleiðingum að það myndi látast en ekki er hægt að sýna fram á að 

ökumaður hafi verið óvarkár við aksturinn eða hefði á einhvern hátt geta afstýrt slysinu, 

myndi niðurstaðan líklegast verða sú ef marka má dómframkvæmd Hæstaréttar að 

ökumaðurinn yrði sýknaður af 215. gr. hgl. Enda væri ekki hægt að rekja slysið til gáleysis 

ökumannsins.53 Eins má líta til dóma Hæstaréttar þar sem tekið er fram að ákærði hefði ekki 

geta afstýrt verknaðinum sbr. Hrd. 12.maí 1999 (11/1999). 

Þar ók maður sendibiferið á gangandi vegfaranda sem lést í kjölfarið. Fór Hæstiréttur yfir 
hverjar aðstæður voru við slysið m.a. hármarkshraða og akstursskilyrði sem talin voru 
góð og kölluðu ekki á sérstaka aðgæslu. Í gildi hafi því verið almenn varúðarsjónarmið  

                                                
51 Hrd. 1955, bls. 461. Þar sem ökumaður var sýknaður af ákæru um manndráp af gáleysi. Hinn látni sleppti taki 
á reipi sem varð til þess að hann skaust af palli bifreiðarinnar með þeim afleiðingum að hann lést. Ekki var 
sannað að ökumaður hafi sýnt af sé gáleysi við aksturinn sem talið hafi verið að orsakaði dauða eins farþegans. 
Um var að ræða óhappatilvik sem rekja mátti til eigin sakar hins látna. 
52 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 132.  
53 Hrd. 1961, bls 247. Þar sem ekki var talið að ákærði hefði orðið valdur eða samvaldur að dauðaslysi 5 ára 
drengs, þegar hjól drengsins skall á vélarhús bílsins. Virðist ökumaður hafa sýnt þá varkárni í akstri sínum, þegar 
slysið varð, sem hægt er að búast við af bifreiðarstjóra. 
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og eins mátti ökumaðurinn ekki búast við umferð gangandi vegfaranda á þessum stað. 
Ekki var talið að ökumaðurinn hafi ekið yfir hámarkshraða í umrætt skipti eða sýnt að sér 
óvarkárni. Þá var ekki talið að hann hefði geta afstýrt slysinu á einhvern hátt og var þar af 
leiðandi sýknaður vegna brots á 215. gr. hgl.  

 Hæstiréttur tekur þarna fram að ákærði hafi við þessar aðstæður ekki haft tök á að afstýra 

slysinu og skorti því refsiábyrgð. 

 Ef slys myndi orsakast af skyndilegu, óvæntu eða utanaðkomandi atviki, sem ekki væri 

hægt að koma í veg fyrir er ekki refsiábyrgð til staðar og yrði sýknað fyrir brotið, enda væri 

ekki hægt að rekja slysið til gáleysilegrar háttsemi ökumanns. Í þessu samhengi má nefna að 

rannsókn umferðarslysa er gríðarlega mikilvæg og þá sérstaklega rannsókn á því ökutæki sem 

olli slysinu. Ef rannsókn er ekki talin hafa farið nægilega vel fram getur það leitt til þess að 

ekki séu atriði sem sanna að um gáleysi sé að ræða og sýknað yrði því í þeim málum. Tilvik 

sem þessi má finna í dómum Hæstaréttar og hægt er að benda á Hrd. 4.nóvember 2004 

(237/2004).  

Maður ók bifreið sinni á rangan vegarhelming með þeim afleiðingum að hann lenti í 
árekstri við aðra bifreið og lést farþegi þeirrar bifreiðar. Var ökumaður þeirrar bifreiðar 
sem ók yfir á rangan vegarhelming ákærður fyrir manndráp af gáleysi. Sannað þótti að 
hann hefði ekið á rangan vegarhelming miðað við akstursstefnu en hvorugur ökumannana 
gat munað aðdraganda slyssins. Farið var yfir aðstæður á slysstað og ástand þess 
ökumanns er olli slysinu en ekki var sýnt fram á að ákærði hafi sýnt af sér refsivert 
gáleysi. Framkvæmd var skoðun á bifreiðinni en hún þótti hvorki vera nægilega ítarleg til 
þess eða til þess ætluð að leið í ljós orsakir árekstrarins, og því var ekki útilokað að bilun 
hefði orðið á bifreið ökumannsins rétt áður en slysið átti sér stað. Sýknað var af ákæru 
enda var talið að orsök slyssins væru óuppplýst og ósannað að ökumaður bifreiðarinnar 
hafi verið á röngum vegarhelmingi vegna gáleysis hans. 
 

4. Manndráp af gáleysi í umferðinni 

Gáleysisbrotin eru misjöfn en þau alvarlegustu eru manndráp af gáleysi, enda er líf það 

mikilvægasta sem manneskju er gefið, er þeim brotum sérstaklega lýst í 215. gr. hgl. 

Umferðarslys má oftast rekja til gáleysi ökumanna, og eru því flest brot í umferðinni 

gáleysisbrot.54 Því miður er staðreyndin sú, að nánast á hverju ári leiða umferðarslys, sem 

rekja má til gáleysis ökurmanna, til dauða annarar manneskju. Þess má geta að árið 2015 

létust 16 manns í umferðinni,55 og rekja má flest þeirra slysa til mannlegra mistaka en ekki 

ytri aðstæðna.56 Það er ástæða fyrir því þegar að fréttir berast af alvarlegu umferðarslysi sé 

                                                
54 Jónatan Þórmundsson. Íslenzkur umferðarrefsiréttur, bls. 81.  
55 Umferðarslys á Íslandi 2015, bls. 6.  
56 Afbrot í umferðinni, skýrsla um eðli og umfang umferðarlagabrota á Íslandi, bls. 4. 
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ölvunarakstur það fyrsta sem kemur upp í hugann, því ölvunarakstur er einmitt ein af þremur 

algengustu orsökum banaslysa.57 

 Eins og fjallað hefur verið um er aðeins ein gáleysisheimild í settum lögum, 18. gr. hgl., 

en hún hefur í raun ekki sérstakt gildi heldur vísar til sérstakra heimilda í lögunum. Gildissvið 

gáleysis getur verið takmarkað enn frekar í ýmsum ákvæðum. Sem dæmi má nefna 262. gr. 

hgl. sem gerir ráð fyrir að um stórfellt gáleysi sér að ræða.58 Gáleysið getur þá líka verið 

takmarkað í einstökum efnisþáttum verknaðarlýsingar, sem dæmi um þetta má nefna 204. gr. 

hgl. um aldur brotaþola. Í 215. gr. hgl. eru engar frekari takmarkanir, þar nægir að brotið hafi 

verið framið af gáleysi til þess að unnt sé að refsa fyrir það.59 Þannig gerir 215. gr. hgl. ekki 

ráð fyrir mismunandi stigum gáleysi og hægt er að refsa fyrir brot á ákvæðinu hvort sé um að 

ræða einfalt eða stórfellt gáleysi, ákvæðið á jafnt við um alla, óháð starfstétt og stöðu. Ef gegn 

og skynsamur maður, bonus pater familias, hefði átt að gera sér grein fyrir tilteknum 

aðstæðum og bregðast við í samræmi við það, en hann hefur hins vegar ekki gætt þeirrar 

varkárni sem af honum mátti ætlast, er um refsivert gáleysi að ræða. Heildstætt mat fer fram 

þegar manndráp af gáleysi verður í umferðinni og er þá m.a. horft til bonus pater 

mælikvarðans.60 

 Í þeim málum er varða árekstur bifreiða reynir oftast einungis á það hvort farið hafi verið 

eftir reglum umferðarlaga. Þá þurfa dómstólar að meta hvort leitt sé í ljós að ökumaðurinn 

hafi gerst sekur um brot á reglum umfl., svo og hvort réttarbrotið sé orsök árekstrarins. Reglur 

umferðarlaga eru oft svo ítarlegar að dómari þarf oft ekki að styðjast við annan mælikvarða á 

gætilegri hegðun en bonus pater, þó aðalheimildirnar um það hvernig gegn og skynsamur 

ökumaður skuli haga sér í umferðinni séu í settum réttarreglum.61 

4.1 Gáleysi í dómaframkvæmd 

4.1.1 Einfalt gáleysi 

Finna má dæmi í dómaframkvæmd þar sem refsað hefur verið fyrir brot þó að um minniháttar 

gáleysi hafi verið að ræða. Í þessu samhengi má nefna dóm Hérd. Vestl. 27.mars 2008 (S-

443/2007)  

                                                
57 Afbrot í umferðinni, skýrsla um eðli og umfang umferðarlagabrota á Íslandi, bls. 26. 
58 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 124.  
59 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 125.  
60 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð II, bls 123.  
61 Arnaraldur Björnsson, Skaðabótaréttur, bls. 57.  
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Ökumaður ók strætisvagni eftir vegi á leið til Akraness og inn á gatnamót, án nægilegrar 
aðgæslu og tillitsemi, en sterkt sólarljós blindaði ökumanninn að hluta þannig að hann sá 
ekki inná hluta vegarhelmings fyrir umferð úr gagnstæðri átt. Strætisvagninn fór í veg 
fyrir bifhjól sem kom úr gagnstæðri átt og hefði átt að hafa forgang. Árekstur varð þegar 
bifhjólið keyrði á strætisvagninn með þeim afleiðingum að ökumaður bifhjólsins lést. Í 
dómnum er farið yfir hvernig aðstæður voru og hvernig aksturslagi ákærða var háttað. 
Mikil sól var sem blindaði ákærða og kveðst hann ekki hafa séð bifhjólið koma úr 
gagnstæðri átt, en að öðru leyti voru akstursaðstæður góðar. Talið var að ákærði hefði átt 
að sýna ítrustu varkárni við aðstæður þar sem hann blindaðist af sól. Ákært var fyrir brot 
gegn 215. gr. hgl., þar sem mannsbani hlaust af slysinu en einnig að ákærði yrði sviptur 
ökuréttindum samkvæmt 101. gr. umferðarlaga nr. 50/1987, hér eftir skammstöfuð umfl. 
Þá var með hliðsjón af því hvernig slysið bar að og samkvæmt framburði vitna engin 
ástæða talin til þess að efast um hinn ákærði hefði blindast ef sterkri kvöldsól og raun 
aldrei séð bifhjólið koma í akandi á gagnstæðum vegarhelming. Ákærði var sakfelldur 
fyrir brot gegn 215. gr. hgl. en refsing hans var ákvörðuð fésekt. Þá var ákærði sýknaður 
af ákæru 101. gr. umfl, en hann þótti ekki hafa gerst sekur um vítaverðan akstur, og 
miðað við aðstæður var ákærði ekki talinn hafa sýnt af sér vítavert gáleysi. Skilyrðum 
ákvæðis 101. gr. umfl. þannig ekki uppfyllt og ákærði hélt ökuleyfi sínu.  

 Ráða má af þessum dómi, með tilliti til þess að ákvörðun refsingar var einungis fésekt en 

ekki fangelsi og að ökumaður missti ekki ökuleyfið sitt að um einfalt gáleysi var að ræða. Þá 

sést það einnig á þessum dómi að dómstólar gera ekki kröfu um stig gáleysis þegar refsað er 

fyrir 215. gr. hgl. enda gerir greinin sjálf ekki þær kröfur, og er greininni beitt þó svo að 

ökumaður missi ekki ökuréttind sín, enda gerir 101. gr. umfl. sem heimildar sviptingu 

ökuréttinda, kröfur um það að ökumaður hafi sýnt af sér vítaverðan akstur.62 Í ákvæðinu segir:  

101. gr. Svipta skal mann rétti til að stjórna vélknúnu ökutæki sem ökuskírteini þarf til ef 
hann hefur orðið sekur um mjög vítaverðan akstur slíks ökutækis eða ef telja verður, með 
hliðsjón af eðli brotsins eða annars framferðis hans sem ökumanns vélknúins ökutækis, 
varhugavert að hann stjórni vélknúnu ökutæki.  

 Eins og kemur fram í orðalagi ákvæðisins þarf ökumaður að hafa gerst sekur um 

vítaverðan akstur svo hann verði sviptur ökuleyfi sínu eða varhugavert þykir að hann haldi 

leyfi sínu til þess að stjórna ökutæki. Virðist samkvæmt þessu ákvæði umfl., strangari kröfur 

vera gerðar heldur en finna má í 215. gr. hgl., og því getur farið svo að sakfellt sé fyrir 

manndráp af gáleysi vegna banaslyss í umferðinni, en ökumaður er ekki á sama tíma sviptur 

ökuréttindum sínum. 

  Í dómi Hérd. Vestl. 12.ágúst (S-144/2011) voru svipaðar aðstæður uppi og í dómnum hér 

fyrir ofan. 

Ákærða var gefið að sök hafa brotið gegn ákvæði hgl. og umfl., með því að hafa ekið án 
nægilegrar aðgæslu og of hratt miðað við aðstæður, þar sem útsýni var takmarkað vegna 
sólar sem var lágt á lofti og skein beint í augu ökumannsins. Afleiðingarnar urðu þær að 
gangandi vegfarandi sem gekk yfir á merktri gangbraut varð fyrir bifreiðinni og lést 

                                                
62 Má sem dæmi nefna: Hrd. 17.desember 1998 (443/1998). 
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samstundis. Við ákvörðun refsingar var tekið til athugunar að um erfiðar aðstæður væru 
að ræða vegna þess hve mikið sólin bilndaði auk þess að ákærða var óreyndur ökumaður. 
Brotið varðar 215. gr. hgl. en ákveðið var að fresta ákvörðun refsingar ákærðu og hún 
skyldi að lokum falla niður ef skilyrði 57. gr. hgl. væru uppfyllt. Ákærða var hins vegar 
svipt ökuréttindum samkvæmt 101. gr. umfl. Það sem er þó ólíkt með þessum dómi og 
dómnum sem reifaður var hér að ofan má líta til þess að hér fær ákærða ekki refsingu, 
hvorki fangelsi né féskt, hún missir hins vegar ökuréttindin sín þó ekki sé hægt að sjá af 
dómum að hún hafi sýnt af sér vítavert aksturslag.  

 Í þessu samhengi má einnig líta til Hrd. 1988, bls 1231, sem áður hefur verið reifaður. Þar 

ók ákærði bifreið við dagheimili og varð 7 ára drengur fyrir bifreiðinni með þeim afleiðingum 

að hann lést. Ákærði var talinn með gáleysi sínu hafa brotið gegn 215. gr. hgl. refsing var 

ákvörðuð fésekt. Þá var ákærði sviptur ökuréttindum samkvæmt 101. gr. umfl. 

 Í þessum dómi frá 1988, sem er eldri en dómurinn frá 2011 sem reifaður er á undan, er 

ákærði einnig talinn hafa sýnt af sér gáleysi en það má áætla að um einfalt gáleysi sé að ræða 

þar sem refsing er ákvörðuð fésekt. Hins vegar ólíkt dómnum hér að ofan missir ákærði einnig 

ökuleyfi sitt samkvæmt umfl. Þó verður ekki séð, miðað við atvikalýsingu dómsins, að um 

vítavert aksturslag hins brotalega hafi verið að ræða eins og ákvæði 101. gr. umfl. gerir kröfu 

um. Það virðist þannig ekki vera samræmi í dómaframkvæmd hvenær um einfalt gáleysi er að 

ræða og hvenær svipting ökuréttinda samkvæmt 101. gr. umfl. er talin eiga við um háttsemi 

sakbornings þegar hann er sýknaður af ákvæði 215. gr. hgl.  

4.1.2 Stórfellt gáleysi 

Stórfellt gáleysi ökumanna getur orðið með mismunandi hætti, en af dómaframkvæmd63 má 

ráða að ef um ölvunarakstur sé að ræða, sem leiðir til umferðarslyss, þá hafi ökumaður sýnt af 

sér stórfellt gáleysi. Þegar þess konar slys eiga sér stað, virðast umræður í samfélaginu 

aukast64 varðandi refsingu hins brotlega og oftar en ekki koma umræður um að þyngri 

refsingar65 þurfi að koma vegna slíkra slysa heldur en framkvæmdin ber með sér.   

 Í 45. gr. umfl. segir að óheimilt sé að stjórna eða reyna stjórna vélknúnu ökutæki, ef 

aðilinn sem um ræðir er undir áhrifum áfengis.66 Dómstólar hafa staðfest í dómum sínum að 

það að keyra undir áhrifum áfengis teljist stórfellt gáleysi. Þá er hægt að líta til eftirfarandi 

dóma til að sjá hvernig dómstólar hafa tekið á málum er varða ölvunarakstur og talað um 

stórfellt eða vítavert gáleysi í því samhengi. Hérd. Austl. 16.nóvember 2009 (S-108/2009). 

                                                
63 Má sem dæmi nefna: Hrd. 2001, bls. 564 (357/2000), Hrd. 9.júní 2011 (497/2010), Hérd. Reykn. 15.april 2011 
(s-749/2010). 
64 ,,Iðrun ökumanns mikilvægari en fangelsisdómurinn’’, http://www.visir.is  
65 ,,Bílar eru bara tveggja tonna drápstæki ef ökurmaðurinn er ölvaður’’, http://www.visir.is, og ,,Mikil vonbrigði 
hvað líf dóttur minnar er lítils metið’’, http://www.dv.is  
66 Umferðarlög nr. 50/1987. 
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Ungur ökumaður var ákærður  fyrir brot gegn 215.gr. hgl. og brot gegn ákvæðum 
umferðarlaga fyrir að hafa keyrt undir áhrifum áfengis og of hratt miðað við aðstæður 
með þeim afleiðingum að farþegi í aftursæti bifreiðarinnar lést. Mat fór fram á aðstæðum 
en tekið er fram að aðstæður hafi verið góðar, bundið slitlag á vegi, þurrt veður, bjart og 
logn. Ákærði viðurkenndi að hafa farið of hratt í beygjuna sem varð til þess að hann 
missti stjórn á bifreiðinni og hún valt útaf veginum. Það tókst ekki að sanna hvort að 
farþeginn sem lést hafði verið í bílbelti en það þótti ekki skipta máli hvað varðar 
afleiðingarnar af slysinu, en þó var horft til þess við ákvörðun refsingar. Var hinn ákærði 
sakfelldur fyrir brot gegn 215. gr. hgl. og sviptur ökuréttindum í þrjú ár. Hér skoðar 
dómstóllinn hverjar aðstæður voru við slysið, en brotið var rétt heimfært undir 215. gr. 
hgl.  þar sem um var að ræða ölvun og of hraðan akstur ökumannsins.  

 Hér má líka líta til dómsins sem áður hefur verið reifaður, Hérd. Vestl. 17.desember 2013 

(S-189/2013). En þar er tekið sérstaklega fram að um sé að ræða meðvitað og þar með stórfellt 

gáleysi þegar ákærða ákveður að aka bifreið á sama tíma og hún finnur fyrir áhrifum áfengis. 

 Ásamt ölvunarakstri er hraðakstur einnig talinn falla undir stórfellt gáleysi og er fjöldinn 

allur af dómum sem staðfestir það.67 Verður hér litið á eftirfarandi dóma í því samhengi, þar 

sem Hæstiréttur hefur komið inná það í dómum sínum að það að keyra yfir leyfðum 

hámarkshraða feli í sér stórfellt gáleysi ökumanna. Hrd. 12.febrúar 2009 (430/2008). 

Ákærði olli umferðarslysi þegar hann missti vald á bifreið sinni, sem endaði á röngum 
vegarhelming, þar skall bifreiðin framan á aðra bifreið sem kom úr gagnstæðri átt með 
þeim afleiðingum að ökumaður þeirrar bifreiðar og farþegi létust við áreksturinn. Í 
dómnum var greint frá aksturslagi ákærða og aðstæðum á slysstað. Þá var einnig greint 
frá tæknilegum rannsóknum á bifreiðinni sem ákærði ók.  

 Þá kemur fram í dómnum að hafið sé yfir skynsamlegan vafa að ákærði ók á ofsahraða 

þegar slysið varð og ekkert kom fram sem mætti rekja til ástands bifreiðarinnar fyrir slysið 

eða aðstæðna á veginum. Ákærði ók bifreiðinni langt yfir leyfðum hámarskhraða og án 

aðgæslu yfir á rangan vegarhelming, verður að telja að háttsemi ákærða sé stórkostlega 

háskaleg. Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 215. gr. hgl., ásamt því að missa ökuréttindi 

samkvæmt 101. gr. umfl. í þrjú ár.   

 Í dómnum kemur fram berum orðum að háttsemi ákærða hafi verið stórkostlega háskaleg 

þegar hann keyrði langt yfir leyfilegum hámarskhraða, þá var hann einnig sviptur 

ökuréttindum samkvæmt 101. gr. uml. en í greininni er einmitt gert ráð fyrir því að ökurmaður 

hafi sýnt af sér vítaverðan akstur. 

 Þá má einnig líta til Hrd. 3.nóvember 2005 (398/2005). 

Ákærði ók bifreið langt umfram leyfilegan ökurhraða þegar slys varð. Kemur fram í 
dómnum að ákærði hafi séð gangandi vegfaranda skömmu fyrir slysi og mátti hann því 
gera ráð fyrir að hann væri enn á gangi á veginum þegar hann ók aftur til baka. Þá segir í 

                                                
67  Má sem dæmi nefna: Hrd. 16.febrúar 2012 (384/2011), Hérd. Rvk. 15.april 2009 (E-5357/2009). 
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dómnum að slysið megið rekja til vítaverðs aksturs ákærða sem sýndi af sér stórfellt 
gáleysi. Var hann sakfelldur fyrir brot gegn 215. .gr hgl., og var einnig sviptur 
ökuréttindum samkvæmt 101. gr. umfl. Þarna tekur Hæstiréttur fram berum orðum að 
með því að keyra langt yfir leyfilegum hámarskhraða hafi ákærði sýnt af sér stórfellt 
gáleysi enda hafi hann ekki geta forðast það að aka á vegfarandann vegna ökuhraðans og 
afleiðingarnar hafi orðið svo alvarlegar vegna þess hve hratt hann ók þegar vegfarandinn 
varð fyrir bifreiðinni. 

 Í dómi Hérd. 16.mars 2016 (S-6/2016), er ekki tekið fram að um stórkostlegt gáleysi sé að 

ræða þó um sé að ræða of hraðan akstur miða við aðstæður. 

Ók ákærði inná einbreiða brú, of hratt miðað við aðstæður þar sem snjór og krapi var á 
veginum, hann ók án nægilegrar aðgæslu og hafði ekki fulla stjórn á bifreiðinni, sem varð 
til þess að bifreiðin skall framan á aðra bifreið, sem ekið var í gagnstæða átt og átti 
skammt ófarið yfir brúnna, með þeim afleiðingum að ökumaður þeirrar bifreiðar lést.  

 Tekið er fram að ákærði hafi ekið of hratt og án nægjanlegrar aðgæslu við aðstæður þar 

sem hann fer yfir einbreiða brú þegar önnur bifreið kemur þar yfir úr gagnstæðri átt. Var 

ákærði hér sakfelldur fyrir brot gegn 215. gr. hgl. og refsing ákveðin 3 mánuðir í fangelsi en 

henni frestað, ásamt því að vera sviptur ökuréttindum skv. 101. gr. umfl.  

 Þreyta er einnig algeng orsök banaslysa. Þá hefur þreyta verið lög að jöfnu við 

ölvunarakstur enda getur ofsaþreyta leitt til alvarlegra afleiðingar ef ökurmaður sofnar undir 

stýri. Ökumenn sem eru því þreyttir og taka meðvitaða ákvörðun um að aka bifreið í því 

ástandi sýna þannig meðvitað gáleysi sem jafna má við stórkostlegt gáleysi eins og komið 

hefur fram. Af norskri dómaframkvæmd má sjá að þetta er einnig talið gilda í Noregi. Þar er 

sakfellt fyrir 281. gr. norsku hgl. ef menn aka bifreið verandi of þreyttir og valda í kjölfarið 

banaslysi. Í þessu samhengi má líta á norskan dóm Rt. 2002, bls 708 

 voru atvik þau að ökumaður hóf akstur þrátt fyrir að finna fyrir mikilli þreytu, með þeim 
afleiðingum að bíllinn fór yfir á rangan vegarhelming og lenti þar á annarri bifreið og lést 
ökurmaður þeirrar bifreiðar. Var ökumaðurinn talinn hafa sýnt af sér gáleysi með þessari 
háttsemi sinni, hefði hann geta gert sér grein fyrir því að hann væri óhæfur til aksturs í 
þessu ástandi sem hann var í. 

 Það kom fram í skýrslu Umferðarstofu að þrjár algengustu orsakir banaslysa í umferðinni 

voru akstur undir áhrifum áfengis eða lyfja, hraðakstur og vannotkun á öryggisbeltum.68 Það 

er því ekki vafamál að fjöldinn allur af öðrum dómum, aðrir en þeir sem reifaðir eru hér, eru 

til um banaslys í umferðinni af völdum ölvunaksturs og hraðaksturs en ekki verður vísað til 

fleiri dóma að þessu sinni. 

 

                                                
68 Afbrot í umferðinni, skýrsla um eðli og umfang umferðarlagabrota á Íslandi, bls. 4.  
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5. Lokaorð 

Hefur nú verið fjallað um gáleysis hugtakið og hvernig það birtist í íslenskum rétti. Fjallað var 

um hver mörk gáleysis eru, bæði hvenær háttsemi þykir stórkostlega gáleysisleg og hvenær sé 

aðeins um einfalt gáleysi að ræða. Einnig var farið yfir hvar mörkin liggja á milli efsta stigs 

gáleysis og neðsta stigs ásetnings og sömuleiðis neðsta stigs gáleysis og óhappatilvika.  

 Mörk gáleysis og ásetnings liggur í hinni huglægu afstöðu geranda, en mörkin eru óljós og 

getur verið erfitt að ná fram sönnun. En meira þarf til þess að háttsemi geranda teljist 

ásetningur en einungis hugboð eða skoðun manns. Það eitt gæti hins vegar verið nægilegt til 

þess að refsa fyrir gáleysisbrot. 

 Það er ljóst að þegar dómstólar þurfa að leysa úr máli vegna banaslysa í umferðinni er 

ekki farið eftir ákveðinni formúlu. Dómstólar þurfa að fara í heildarmat á aðstæðum hverju 

sinni, þar sem annars vegar er lögð áhersla á hlutlægar viðmiðanir og hins vegar 

einstaklingsbundnar viðmiðanir, eins og gert var í Hrd. 1988, bls. 1231, þar sem tekið var 

sérstaklega fram að ákærði ætti að vera kunnugur staðháttum þar sem hann vann við að flytja 

skólabörn á milli staða. Misjöfn atriði hafa svo misjafnt vægi í hverju máli fyrir sig, en 

mælikvarði sem alltaf er hægt að notast við að einhverju leyti er bonus pater mælikvarðinn. 

Þegar tekið er mið af dómaframkvæmd er það svo, að ef  mannsbani hlýst af sökum þess að 

ökumaður er ölvaður eða ekur yfir leyfilegum hámarkshraða sé um stórfellt gáleysi að ræða. 

Dómstólar hafa þá til dæmis notað orðalag eins og að um vítaverða háttsemi sé að ræða sem 

segir til um alvarleika brots.  

 Það vita allir hvaða afleiðingar það getur haft í för með sér að keyra undir áhrifum áfengis 

eða lyfja eða langt yfir leyfilegum hámarkshraða. Það ætti því ekki að koma á óvart að ef 

einstaklingur er valdur að dauða annarrar manneskju í umferðinni, vegna þess að hann ók 

bifreið undir áhrifum áfengis eða hann keyrði yfir leyfilegum hámarkshraða, að hann sé 

sakfelldur fyrir manndráp af gáleysi.  

 Það er ekki jafn ljóst hvernig dómur myndi falla, þegar manndráp af gáleysi verður við 

þær aðstæður eins og lýst var í dómum sem reifaðir hafa verið. Til dæmis þegar sól blindar 

ökumann eða gangandi vegfarandi hleypur í veg fyrir bíl. Við þessar aðstæður þarf að fara 

fram meira mat en þegar um augljóst stórkostlegt gáleysi er að ræða.  

 Dómaframkvæmd sýnir að lágt gáleysisstig getur orðið til þess að einstaklingur sé 

sakfelldur fyrir manndráp af gáleysi, í raun gætu það verið aðstæður sem allir gætu lent í.  Við 

skoðun á dómum sem reifaðir hafa verið er að sjá að þegar sakfellt er fyrir brot gegn 215. gr. 

hgl. vegna umferðarslysa er gerandinn oftast einnig sviptur ökuréttindum sínum samkvæmt 
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101. gr. umfl. Eins og gert var í Hérd. Austl. 16.nóvember 2009 (S-108/2009), þar sem um var 

að ræða stórfellt gáleysi. Ökumaður ók bæði of hratt og ölvaður, það liggur augum uppi að 

háttsemin fellur einnig undir 101. gr. umfl., enda um vítaverðan akstur að ræða, og þess vegna 

er ákærði sviptur ökuréttindum sínum ásamt því að vera sakfelldur fyrir brot á 215. gr. hgl. 

Þetta virðist ekki vera alveg jafn augljóst þegar um er að ræða einfalt gáleysi, eins og í Hrd. 

1988, bls. 1231 þar sem ákvörðuð refsing var fésekt en ökumaður var sviptur ökuréttindum 

sínum. Hins vegar í Hérd. Vestl. 27.mars 2008 (S-433/2007) sem áður hefur verið reifaður, 

var einnig ákvörðuð refsing fésekt en ökumaður ekki sviptur ökuréttindum sínum sem virðist 

falla betur að orðalagi ákvæðanna, þ.e einfalt gáleysi samkvæmt 215. gr. hgl. og ekki 

vítaverður akstur samkvæmt 101. gr. hgl.  

 Dómstólar gera sterkar kröfur þegar kemur að gáleysismati og nægir það eitt að segjast 

hafa litið af veginum meðan á akstri stendur í örskamma stund til þess að sakfellt sé fyrir brot 

á 215. gr. hgl. Að öllu framangreindu virtu er ljóst að sakfellt er fyrir brot á 215. gr hgl.,  

þegar um gáleysislega háttsemi er að ræða, sama á hvaða stigi hún er. Það má velta því upp 

hvort að binda eigi ákvæði 215. gr. hgl. við stórfellt gáleysi. 
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