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1 Inngangur 

Í ritgerð þessari verður fjallað um manndráp af gáleysi skv. 215. gr. í almennum 

hegningarlögum nr. 19/1940 og verður sérstaklega vikið að mörkum stórfellds gáleysis og 

lægstu stigum ásetnings (l. dolus eventualis).
1
 

Fjöldinn allur af málum hefur gengið þar sem sakfellt er fyrir manndráp af gáleysi. Að vera 

sakaður um manndráp, hvort sem það er af ásetningi eða gáleysi, er mjög íþyngjandi og litar 

mannorð viðkomandi til æviloka. Því þurfa dómstólar að stíga varlega til jarðar þegar til 

greina kemur að sakfella viðkomandi fyrir manndráp af gáleysi. Dómarar hafa skilgreint 

nánar mörkin á milli þess hvenær um ásetning, gáleysi eða hreinlega óhappatilviljun er að 

ræða, en það getur reynst þrautinni þyngri þar sem matið byggist oft á huglægri afstöðu 

geranda.  

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að afmarka nánar hvað felst í gáleysishugtaki 215. gr. 

hgl. Leitast verður eftir að svara þeirri spurningu hvenær háttsemi teljist vera gáleysisverk eða 

hvort að huglæg afstaða viðkomandi sé svo hörðnuð að verkið teljist til ásetnings.  

Fyrst verður farið yfir hugtakið manndráp af gáleysi skv. 215. gr. hgl. og sögulega þróun 

gáleysis í íslenskum rétti. Þá verður stuttlega vikið að saknæmisskilyrðum hegningarlaga. Í 

fjórða kafla verður gerð grein fyrir mörkum gáleysis og aðgreiningu þess frá lægstu stigum 

ásetnings, auk þess sem gáleysi er skilgreint ásamt lægsta stigi ásetnings (l. dolus eventualis) 

og fjallað um skörun hugtakanna með tilliti til dómaframkvæmdar. Í fimmta kafla verður 

norrænn réttur skoðaður og almennt hvernig ákvæðinu um manndráp af gáleysi er beitt í 

framkvæmd á Norðurlöndunum og hvernig mörkin á milli ásetnings og gáleysis eru túlkuð af 

dönskum dómstólum. Í lok ritgerðar verður tekið saman þau sjónarmið sem um var fjallað í 

ritgerðinni og tilraun gerð til að draga saman helstu niðurstöður.   

2 Almennt um manndráp af gáleysi  

2.1 Hugtakið  

Um manndráp af gáleysi er fjallað í 215. gr. hgl., en þar segir: ,,Ef mannsbani hlýst af gáleysi 

annars manns, þá varðar það sektum eða fangelsi allt að 6 árum.” Gildissvið ákvæðisins er 

ekki takmarkað við eitthvað ákveðið svið innan refsiréttarins, s.s. umferðarmál eða notkun 

skotvopna, eins og í sambærilegum norrænum ákvæðum.
2
 Ákvæðið er almennt og á við um 

hvers konar atvik. Verknaðarlýsing áskilur að um gáleysisverk sé að ræða og afleiðingarnar 

                                                        
1 Hér eftir verður vísun í almenn hegningarlög nr. 19/1940 skammstöfuð hgl.  
2 Sjá umfjöllun um sambærileg norræn ákvæði um manndráp af gáleysi í 5. kafla ritgerðarinnar.   



5 

þær að mannsbani hljótist af. Við saknæmismatið þarf því að skoða nánar mörkin á milli 

ásetnings og gáleysis.  

Teljist háttsemi viðkomandi það meðvituð að um ásetning til verknaðar er um að ræða, 

kemur 215. gr. hgl. ekki til greina við ákvörðun refsingar. Önnur ákvæði, á borð við 

manndráp skv. 211. gr. hgl., koma þá til skoðunar. Verknaður verður að vera unninn af 

gáleysi. Óhappatilviljun eða lítilfjörlegt gáleysi getur því ekki orðið grundvöllur 

refsiábyrgðar. Heildstætt mat þarf að fara fram á gáleysi einstaklings.
3
 Þetta mat fer fram með 

þeim hætti að háttsemi viðkomandi er borin saman við það sem gegn og skynsamur maður (l. 

bonus pater familias), maður óháður starfsstétt og stöðu, hefði átt að gera sér grein fyrir og 

bregðast við í tilteknum aðstæðum. Með öðrum orðum er á því byggt hvort viðkomandi hafi 

sýnt af sér þá varkárni sem af honum mátti ætlast.
4
  

Markmið gáleysisábyrgðar er m.a. að knýja menn til aukinnar aðgæslu innan sanngjarnra 

marka. Það á þó ekki að koma óvenju gætnum manni í koll, þótt hann slaki á þessari aðgætni 

sinni, ef hann samt sem áður sýnir þá varúð sem af honum má ætlast samkvæmt almennum 

mælikvarða. Ástæður aðgæsluskorts skipta yfirleitt ekki máli.
5
 

2.2 Söguleg þróun  

Íslensk refsiréttarsaga ber með sér að saknæmi hefur lengstum verið mikilvægt refsiskilyrði í 

löggjöf og réttarframkvæmd á Íslandi.
6
 Hugtökin ásetningur og gáleysi eru þó hvorki skýrð í 

lögunum sjálfum né í lögskýringargögnum. Í almennum athugasemdum í frumvarpi með II. 

kafla hgl. segir m.a.:  

Ekki þykir fært að ákveða með lögum skýrgreiningu 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.7  

Ætla verður, að inntak hugtakanna sé það sama eða svipað af löggjafans hálfu, hvar í 

löggjöfinni sem þau koma fyrir, t.d. gáleysi í 18. gr. og 19. gr. hgl. annars vegar og í 215. gr. 

hgl. hins vegar.  

Lög íslenska þjóðveldisins (Grágás) létu menn yfirleitt ekki bera refsiábyrgð á afbrotum, 

nema þeir hefðu framið þau með saknæmum hætti eða átt saknæman hlut að þeim. Í Jónsbók 

var greint á milli viljaverka (ásetningsbrota) og váðaverka (gáleysisbrota), en reglur um 

                                                        
3 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 131. 
4 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 123. 
5 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 138. 
6 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 14. 
7 Alþt. 1939, A-deild, bls. 357. 
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váðaverk koma fram í Mannhelgisbálki Jónsbókar, kap. 13 og gilda enn eftir því sem við 

getur átt.
8
 

Sú stefna innan refsivísindanna, sem liggur til grundvallar 1. gr. hgl. þess efnis að 

refsiheimildir komi fram í settum lögum, byggir a langri þróun, og hyllir þar undir mikla 

baráttu.
9
 Refsilöggjöf var ákaflega brotakennd víðast hvar í Evrópu á miðöldum og allt fram á 

19. öld.
10

 Ekki naut við heillegra lagabálka, svo sem síðar varð, ósamræmi gætti milli 

einstakra ákvæða og dómurunum var rétt að hvika frá settum lögum, ef ástæður þóttu mæla 

með því.
11

 Fyrstu heildstæðu hegningarlögin á Íslandi voru sett þann 25. júní 1869. Þau voru 

nánast samhjóða dönskum hegningarlögum frá 1866. Seinna, eða þann 12. febrúar 1940 voru 

sett hin almennu hegningarlög nr. 19/1940. Samkvæmt greinargerð að baki 

hegningarlögunum frá 1940 kom kafli XXIII í stað 17. og 18. kapítula hegningarlaga frá 

1869.
12

 Við setningu laganna árið 1940 var nokkuð ljóst að stefna löggjafans var að gera 

ásetning að aðalsaknæmisformi laganna, sbr. 18. gr. hgl. Refsiverð gáleysistilvik eru í raun 

undantekning frá meginreglunni um áskilnað ásetnings í verknaðaraðferð. Fyrir gáleysisbrot 

skal því aðeins refsa, að sérstök heimild sé til þess í hegningarlögum. Slík heimild getur 

komið fram í sama ákvæði og ásetningur, í sérstakri málsgrein eða sérstakri lagagrein, s.s. í 

ákvæðum 215. gr., 219. gr. og 227. gr. hgl. Gáleysi er stundum takmarkað við stórfellt 

gáleysi, sbr. 227. gr. og 263. gr. hgl. Gáleysi er þó oftar óbundið að þessu leyti, og eins þótt 

um alvarleg brot sé að ræða eins og má sjá í 167. gr., 215. gr. og 219. gr. hgl. Með hliðsjón af 

eldra réttarástandi þótti brýnt að taka af skarið um nauðsyn þess, að afleiðingar refsinæms 

frumverknaðar mætti að minnsta kosti rekja til gáleysis geranda.
13

 Í athugasemdum 

greinargerðar með frumvarpi þess sem varð að hgl. segir svo um þetta atriði: 

Oft er það, að verknaður er því aðeins refsiverður, að hann hafi í för með sér ákveðnar 

afleiðingar, eða afleiðingar eru látnar varða aukinni refsingu við broti, sem áður var refsivert. 

Þyki ekki rétt að láta afleiðingar, sem af hendingu leiðir af verknaði manns, en hann hvorki sá 

fyrir né átti að sjá fyrir, hafa áhrif á refsingu[...].14  

  

                                                        
8 Ármann Snævarr: Þættir úr refsirétti II, bls 88. 
9 Ármann Snævarr: Þættir úr refsirétti II, bls 88. 
10 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 148. 
11 Ármann Snævarr: Þættir úr refsirétti II, bls 88. 
12 Alþt. 1939, A-deild, bls. 357. 
13 Jónatan Þórmundsson: Grundvallarreglan um saknæmi, bls. 10. 
14 Alþt. 1939, A-deild, bls. 358. 
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3 Saknæmisskilyrðin 

Saknæmisreglan hefur verið talin grundvallarregla í íslenskum rétti, þótt hún eigi ekki beina 

stoð í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 eða Mannréttindasáttmála Evrópu nr. 

62/1994.
15 Það er meginregla í íslenskum rétti að einstaklingur verður ekki sakfelldur fyrir 

refsiverðan verknað, nema að skilyrðin um refsinæmi (l. actus reus), saknæmi (l. mens rea) og 

ólögmæti séu uppfyllt.
16

 Þegar talað er um sök eða saknæmi í íslensku máli mun fyrst og 

fremst átt við það, að verk sé framið af ásetningi eða gáleysi. Greinist sök í tvo höfuðstofna, 

sakhæfi, sem varðar lögaldur, sbr. 14. gr. hgl., og andlega heilsu, sbr. 15. og 16. gr. hgl., og 

aðrar truflanir sem geta valdið sakhæfisskorti, sbr. 17. gr. hgl., og svo saknæmi í þrengri 

merkingu, þ.e. reglur um ásetning og gáleysi, og enn fremur aðrar hugrænar refsiforsendur s.s. 

tilgangur, hvatir með verki o.fl.
17

  

Hugtakið saknæmi í refsirétti er túlkað þrengra en hugtakið sök. Saknæmi er að lögum 

bundið við tvískipt form sem flokkast eftir tiltekinni huglægri afstöðu geranda. 

Saknæmisskilyrðin tvö eru ásetningur (l. dolus) og gáleysi (l. culpa). Skilyrðin eru oft orðuð 

með mismunandi hætti í hegningarlögunum, s.s. vísvitandi, af ásettu ráði, í auðgunarskyni 

eða vanræksla og hirðuleysi, svo dæmi séu nefnd.
18

 

Almenn ákvæði um saknæmi sem refsiskilyrði eru lögfest í 18. gr. og 19. gr. hgl. Ákvæðin 

eru takmörkuð við hegningarlögin sjálf og taka því ekki beinlínis til brota gegn sérrefsilögum. 

Saknæmisskilyrði geta verið lögfest í sérrefsilögum og eru þau þá oft takmörkuð með 

einhverjum hætti, langoftast á það við um gáleysisábyrgð. Þó er algengt í sérrefsilöggjöf að 

ekki sé minnst á saknæmi sem refsiskilyrði. Almennt hefur verið talið heimilt að gagnálykta 

frá 18. gr. hgl. um þau refsiákvæði laga sem ekki hafa sérstök saknæmisákvæði að geyma, 

þannig að almennt sé áskilinn ásetningur eins og í hgl. í samræmi við hina óskráðu 

grundvallarreglu, en að takmörkun 18. gr. hgl. varðandi gáleysisábyrgð innan 

hegningarlaganna eigi ekki við utan þeirra nema lög kveða svo á. Jafnframt er talið útilokað 

að beita 18. gr. hgl. með lögjöfnun varðandi brot gegn öðrum lögum.
19

  

Form eða stig saknæmis eru því tvö í íslenskum rétti. Í öðrum norrænum lögum og í 

lögum margra annarra ríkja er sami háttur hafður á framsetningu saknæmis. Þegar ákveðin 

grundvallareinkenni saknæmis eru höfð í huga, er vart annað en stigsmunur á ásetningi og 

gáleysi. Að baki þeim stigsmun býr tiltekin huglæg afstaða geranda til refsinæms verks sem 

                                                        
15 Ármann Snævarr: Þættir úr refsirétti II, bls. 21. 
16  Róbert Ragnar Spanó: ,,Um vansvefta skipstjóra og afladrjúga stýrimenn: hugleiðingar um hlutlæga 

refsiábyrgð einstaklinga í íslenskum rétti”, bls. 18-19. 
17 Ármann Snævarr: Þættir úr refsirétti II, bls 38 – 39. 
18 Jónatan Þórmundsson: Grundvallarreglan um saknæmi, bls. 1-2. 
19 Jónatan Þórmundsson: Grundvallarreglan um saknæmi, bls. 10-11. 
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telja verður ámælisverða.
20

 Verður vikið nánar að þeim stigsmun í fjórða kafla þessarar 

ritgerðar.  

4 Mörk gáleysis og aðgreining frá lægsta stigi ásetnings 

4.1 Gáleysi  

4.1.1 Skilgreining gáleysis 

Gáleysi er hið veigaminna tveggja saknæmisskilyrða, með efnisinntak að mestu ólögfest. 

Skilgreiningu þess er hvorki hægt að finna í settum lögum né lögskýringargögnum.
21

 Smám 

saman hafa þó mótast ólögfestar reglur um efni og ytri mörk gáleysis, mestmegnis fyrir 

tilstyrk réttarframkvæmdar og fræðilegrar umfjöllunar. Fræðileg skilgreining gáleysis er 

miðuð við tjónsbrot og samhverf brot og tekur í raun einnig til hættubrota eftir því sem við 

getur átt. Eftirfarandi skilgreiningu má finna í bók Jónatans Þórmundssonar, Afbrot og 

refsiábyrgð II:  

Það er gáleysi, ef hinn brotlegi 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 vera 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 af honum mátti ætlast.22 

Fyrri hluti skilgreiningarinnar lýsir neðsta stigi meðvitaðs gáleysis í framhaldi af lægsta 

stigi ásetnings. Seinni hluti hennar lýsir síðan ómeðvituðu gáleysi. Ómeðvitað gáleysi sker sig 

frá meðvituðu gáleysi þannig að horfið er frá vitundarmælikvarða og gáleysisábyrgð byggð á 

ólögmæltri vísireglu, þ.e. hreinum félagssiðferðilegum mælikvarða við mat á því hvernig hinn 

gegni og skynsami maður (l. bonus pater familias) hefði hagað sér við ákveðnar aðstæður eða 

á tilteknu athafnasviði.
23

 Gerandi hefur ekki hugboð eða grun um aðsteðjandi hættu eða aðra 

refsinæma þætti verknaðar, en hefði átt að gera sér grein fyrir hættunni og bregðast við og 

sýna þá aðgæslu sem gegn og skynsamur maður hefði gert.
24

 Til marks um þetta má m.a. 

nefna Hrd. 1961, bls. 247 þar sem Í var ákærður fyrir manndráp af gáleysi, skv. 215. gr. hgl., 

fyrir að aka bifreið án nægilegrar aðgæslu við aksturinn, með þeim afleiðingum, að 5 ára 

drengur varð fyrir bifreiðinni og lést. Dómurinn taldi ekki nægilega sannað að ákærði hafi 

orðið valdur að dauða drengsins, þar eð hann virtist hafa sýnt þá varkárni í akstri sínum, þegar 

                                                        
20 Jónatan Þórmundsson: Grundvallarreglan um saknæmi, bls. 2-3. 
21 Alþt. 1939, A-deild, bls. 357. 
22 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 123. 
23 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 123. 
24 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 127. 
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slysið varð, sem hægt er að búast við af bifreiðarstjóra. Talið var að ökumaðurinn hefði hagað 

sér á forsvaranlegan hátt og í samræmi við það sem almennt mætti búast við af 

ökumönnum.Var Í því sýknaður af áðurgreindri ákæru.  

 Réttargrundvöllur gáleysis styðst aðallega við reglurnar í 18. gr. og 19. gr. hgl. Ákvæði 

19. gr. gegnir þó fyrst og fremst áhersluhlutverki fremur en að teljast almenn gáleysisheimild. 

Þannig má ætla að eina almenna gáleysisheimildin sé í 18. gr. hgl. Ákvæðið hefur þó ekki 

sjálfstætt gildi sem saknæmisskilyrði, heldur vísar til sérstakra heimilda annars staðar í 

lögunum. Þá eru einnig til sérstakar gáleysisheimildir. Þær heimildir eru lögfestar, annað 

hvort í hegningarlögum eða öðrum sérrefsilögum, og taka til einstakra brotategunda eða stærri 

brotasviða, sbr. 4. mgr. 5. gr. laga nr. 65/1974 um ávana– og fíkniefni.
25

  

4.1.2 Flokkun gáleysis 

Gáleysi skiptist ýmist í meðvitað og ómeðvitað gáleysi eða venjulegt og stórfellt gáleysi. Það 

tekur við á saknæmisstiganum þar sem ásetningi sleppir og nær niður að neðri mörkum 

saknæmis. Í skilgreiningu gáleysis hér að framan var gerður greinarmunur á meðvituðu og 

ómeðvituðu gáleysi á grundvelli vitundarmælikvarða. Meðvitað gáleysi telst ámælisverðara 

og vítaverðara en ómeðvitað gáleysi. Þarf þá að huga að hinni huglægu afstöðu viðkomandi, 

því auknar líkur eru á að gáleysi verði virt sem stórfellt ef viðkomandi hefur haft hugboð eða 

grun um að refsinæm afleiðing hljóti að stafa af verki.
26

  

 Auk vitundarmælikvarðans flokkast gáleysi, sem áður segir, í stórfellt og venjulegt 

gáleysi. Þessi flokkunarkostur byggist á hreinum stigsmun. Sem dæmi um gáleysi á háu stigi 

má nefna þá huglægu afstöðu ákærða sem talin var sönnuð í Hrd. 1982, bls. 969. Í málinu 

voru það fyrst og fremst sönnunarástæður sem réðu því að ákærði í málinu var sakfelldur fyrir 

gáleysisbrot en ekki ásetningsbrot. Ákærði lék sér með eld í frystihúsi nálægt eldfimum 

efnum og varð af mikill bruni. Dómurinn taldi þó að ákæruvaldið hefði ekki sannað að ákærði 

hefði haft ásetning til brunans og var hann því sakfelldur fyrir stórfellt gáleysi skv. 167. gr., 

sbr. 2. mgr. 164. gr. hgl. Það er fyrst og fremst í höndum dómara að meta gáleysisstig ákærða 

til verknaðar. Lýsing á háttsemi í dómum gefur til kynna hvaða stig er ákvarðað en í 

forsendum Hæstaréttar í framangreindum dómi kom m.a. fram að ákærði hefði farið svo 

óvarlega með eld, að honum gat ekki dulist ,,að hætta kynni að vera á því” að úr yrði eldsvoði.  

 Atvikum kann að vera svo háttað, þegar lög takmarka refsiábyrgð við stórfellt gáleysi, að 

sýknað sé af ákæru þótt gáleysi teljist meðvitað, þar sem lagaskilyrði um stórfellt gáleysi 

                                                        
25 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 127. 
26 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 126. 
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teljast ekki uppfyllt. Aftur á móti gæti stórfellt gáleysi leitt til sakfellingar, þótt ósannað væri 

um vitundastigið, þ.e. hið meðvitaða gáleysi. Það á við um dóm Hrd. 1988, bls.1189 þar sem 

manni var gefið að sök að hafa, í fárviðri og snjókomu, ekið fólksflutningabifreið af mikilli 

óvarkárni aftur á bak með þeim afleiðingum að kona, sem ákærði hafði hleypt út úr bifreiðinni 

skömmu áður, varð undir hægra afturhjóli bifreiðarinnar og lést nær samstundist. Um 

aðstæður á vettvangi og gáleysismatið sagði svo í forsendum Hæstaréttar:  

Snjókoma var og skafrenningur og skyggni mjög lélegt. Möguleikar ákærða til að sjá úr 

ökumannssæti aftur fyrir bifreiðina voru vegna þessa litlir sem engir. Skömmu áður hafði 

ákærði hleypt farþegum úr bifreiðinni, þar á meðal K heitinni. Vissi hann hvert ferð hennar var 

heitið og jafnframt hlaut honum að vera ljóst að örðugt gæti verið að ganga annars staðar en á 

akbrautinni vegna snjóruðnings beggja vegna hennar. Að eigin sögn ók ákærði bifreiðinni greitt 

aftur á bak.27 

 Í málinu var bílstjórinn sakfelldur fyrir brot gegn 215. gr. hgl. Í sumum 

verknaðarlýsingum sem gera ráð fyrir venjulegu gáleysi, eru gerðar auknar kröfur þannig að 

ekki komi til sakfellingar nema gáleysi sé stórfellt. Á það einkum við ákvæði 215. gr. hgl. um 

manndráp af gáleysi en langflest mál af þeim toga má rekja til óvarkárni í umferð. Miðað við 

dómaframkvæmd hérlendis bendir þó ekkert til þess að gáleysiskröfur séu strangari í málum 

vegna brota á 215. gr. hgl. en í öðrum málum. Í ofangreindum dómi er ljóst að um minni 

háttar gáleysi var að ræða og refsing því væg í samræmi við sökina.
28

  

  Bæði gáleysisstigin, stórfellt og venjulegt gáleysi, felast í flestum gáleysisákvæðum laga. 

Þó er í allmörgum ákvæðum hegningarlaga og sérrefsilaga refsiábyrgð bundin við stórfellt 

gáleysi, t.d. 227. gr. og 262. gr. hgl. Mætti því gagnálykta að ekki verði refsað fyrir önnur stig 

gáleysis.
29

   

4.2 Dolus eventualis  

Ásetningur er samkvæmt 18. gr. hgl. meginskilyrði hgl. um saknæmi. Ákvæðið er almennt og 

á við bæði þar sem þess er getið í lögunum og þar sem þess er ógetið. Samkvæmt 

samanburðarskýringu dugir ekki minna en ásetningur sem saknæmisskilyrði í öllum þeim 

ákvæðum laganna, sem ekki víkja einu orði að saknæmi.
30

  

 Ásetningur skiptist gróflega í tilgang, beinan ásetning, líkindaásetning og dolus eventualis.  

Eftirfarandi skilgreiningu á ásetningi má finna í bók Jónatans Þórmundssonar, Afbrot og 

refsiábyrgð II: 

                                                        
27 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 129. 
28 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 129. 
29 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 126 -127. 
30 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 22. 



11 

Það er ásetningur, ef hinn brotlegi vill koma því til vegar, sem refsiákvæði lýsir afbrot 

(tilgangur), ef hann álítur það óhjákvæmilega afleiðingu verknaðar síns (óhjákvæmileg 

afleiðing), eða hann álítur yfirgnæfandi líkur á því, að afleiðingin komi fram 

(líkindaásetningur), og loks ef hann álítur, að afleiðing kunni að koma fram, en hann hefði engu 

að síður framið verknaðinn þótt hann hefði talið víst, að afleiðingin kæmi fram (dolus 

eventualis: skilyrt afbrigði), eða þá hinn brotlegi lætur sér í léttu rúmi liggja, hvort afleiðingin 

kemur fram (dolus eventualis: jákvæð afstaða til afbrots).31 

 Dolus eventualis er latneskt heiti og hefur löngum verið notað um lægsta stig ásetnings.
32

 

Eins og fram kemur í skilgreiningu Jónatans Þórmundssonar er einkenni ásetningsstigsins 

dolus eventualis að gerandi álítur, að refsinæm afleiðing kunni að koma fram en hann hefði 

engu að síður framið verknaðinn þótt hann hefði talið víst að afleiðingin komi fram, eða þá 

gerandi lætur sér í léttu rúmi liggja, hvort afleiðingin kemur fram. Í þessu felst raunveruleg 

vitund eða hugboð geranda og er þessi huglæga afstaða hans yfirleitt lögð að jöfnu við 

meðvitað gáleysi.
33

 Líkindastigið fyrir þetta afbrigði ásetnings er lægra en líkindaásetnings 

eða undir 65% og allt niður í litlar líkur.
34

 Viljaafstaða geranda kemur við sögu í sérstökum 

viðbótaskilyrðum. Viðbótaskilyrðin og helstu afbrigði dolus eventualis eru skilyrtur 

ásetningur, jákvæð afstaða til afbrots og dolus Alexanderson.  

4.2.1 Skilyrtur ásetningur 

Skilyrtur ásetningur er eitt af viðbótarskilyrðum dolus eventualis. Það byggist á því að gerandi 

hefði engu að síður framið tiltekinn verknað, þótt hann vissi að afleiðing hans kæmi fram.
35

 

Með skilyrta afbrigðinu er horfið frá eiginlegri raunveruleikakröfu, þótt gerandi hefði talið 

eftir á að hann hefði samt sem áður unnið verkið. Í raun og veru er þó ógerningur að sanna 

slíka hugarsmíð, þannig að sakfelling hlýtur að byggjast á huglægri afstöðu geranda á 

verknaðarstundu með hliðsjón af atburðarrásinni í heild sinni. Þrátt fyrir ýmsa annmarka á 

þessu afbrigði ásetnings hafa dómstólar ekki afskifað það, hvorki hér á landi né í Danmörku. 

Til marks um þetta má nefna Hrd. 1973, bls. 912, þar sem í einu ákæruatriði þótti háttsemi 

ákærða í heild varða við 211. gr., sbr. 20. gr. hgl., sem tilraun til manndráps. Um ásetning til 

brotsins sagði í dómi Hæstaréttar: 

Þegar virt er allt atferli ákærða, áður en hann hóf skothríðina, svo og háttsemi hans þar næst á 

eftir, verður að telja, að það hefði eigi aftrað honum í að skjóta, þótt honum hefði verið ljóst, að 

skothríðin drægi til líftjóns. 

                                                        
31 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 60. 
32 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 78. 
33 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 78-79. 
34 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 80. 
35 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 80. 



12 

 Í forsendum dómsins er dregin ályktun af háttsemi ákærða bæði fyrir og eftir skotárásina 

og lagt mat á huglæga afstöðu ákærða til verksins. Einnig má benda í þessu sambandi á dóm 

Eystri Landsréttar frá 1947, Ufr. 1947, bls. 705, sem er reifaður í kafla 5.2. Sambærileg atvik 

og vangaveltur um ásetningsstig má finna stað í Hrd. 3. júní 2010 (171/2010):  

X var gefin að sök tilraun til manndráps með því að hafa farið grímuklæddur og vopnaður 

hlaðinni haglabyssu að heimili A, bankað á útidyrnar, rekið byssuhlaup í enni A þegar hann 

opnaði og síðan skotið fimm skotum úr haglabyssunni, en A hafði áður tekist að loka hurðinni 

og stóð fyrir innan hana. Tvö skotanna hæfðu hurðina en þrjú fóru inn í íbúðina í gegnum rúðu 

við útidyrnar. Við þetta hlaut A rispu á nefi og hringlaga sár á enni. Fjölskipaður héraðsdómur 

mat framburð A trúverðugan en lýsingar X á atvikum afar ótrúverðugar. Var talið að ekkert væri 

fram komið sem gæfi ástæðu til að ætla að sú niðurstaða héraðsdóms væri röng svo að einhverju 

skipti um úrslit málsins. Var niðurstaða héraðsdóms um sakfellingu X og heimfærslu brots hans 

til refsiákvæða því staðfest. Var brot hans talið varða við 211. gr., sbr. 20. gr. almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940. Við ákvörðun refsingar X var litið til þess að verknaður hans hefði 

verið stórhættulegur og beinst að lífi og heilsu A. Varð þó ekki fullyrt að ásetningur X til 

skotárásarinnar hefði myndast fyrr en á þeirri stundu er A skellti aftur hurðinni.  

Í dóminum var vísað í forsendur Hérd. Rvk. 16. febrúar 2010 (S-1357/2009), sem 

Hæstiréttur staðfesti í málinu, en þar sagði um ásetningsstig ákærða eftir að brotaþoli lokaði 

hurðinni:  

Gat ákærða ekki dulist að maður stóð rétt innan við útidyrahurðina þegar hann hóf skothríð að 

læsingarjárni hurðarinnar og glugga með þeim afleiðingum að skot fóru inn í anddyrið og 

dreifðust þar. Verður að telja að það hefði ekki aftrað ákærða að skjóta þótt honum hefði verið 

ljóst að skotárásin kynni að leiða til líftjóns. 

 Má sjá að um svipað orðalag er að ræða í þessum dómum frá 1973 og 2010. Niðurstaðan 

byggir á heildarmati og af því má ráða að það hefði ekki stoppað ákærðu þótt þeir hefðu talið 

víst, að afleiðingin af verknaði þeirra kynni að koma fram.   

4.2.2 Jákvæð afstaða til afbrots  

Annað viðbótarskilyrði dolus eventualis er jákvæð afstaða til afbrots, þ.e. að gerandi hefur 

a.m.k. grun eða hugboð um tiltekna refsinæma afleiðingu verknaðar síns eða tilvist ákveðinna 

aðstæðna, en lætur sér í léttu rúmi liggja, hvort að afleiðingin komi fram eða aðstæður séu 

fyrir hendi. Þetta er í raun meðvitað val gerandans; hann stendur frammi fyrir hættu á 

hugsanlegri refsinæmri afleiðingu verks og treystir því að það heppnist án þess að afleiðingin 

komi fram. Huglæg afstaða geranda í þessu tilviki bendir til meðvitað gáleysis geranda fremur 

en ásetnings. Ef gerandi er hins vegar svo staðráðinn í að fremja verknaðinn, þótt afleiðingin 

kunni að koma fram, er um dolus eventualis að ræða.
36

 Þetta atriði kom t.d. fram í Hrd. 2006, 

bls. 4580 (357/2006): 

                                                        
36 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 82. 

https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=1940019&gr=20
https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=1940019&gr=20


13 

K og X voru ákærðir fyrir að hafa 9. nóvember 2006 haft í vörslum sínum fíkniefni sem 

lögreglumenn fundu við leit á heimili K. X játaði að vera eigandi umræddra fíkniefna og að hafa 

beðið K um að geyma þau fyrir sig degi fyrir húsleitina. Að virtum framburði K og aðstæðum 

var talið hafið yfir skynsamlegan vafa að honum hlyti að vera ljóst að pakkinn, sem hann tók að 

sér að geyma fyrir X, kynni að innihalda fíkniefni. Þrátt fyrir það hefði hann ekki kannað 

innihaldið heldur látið sér það í léttu rúmi liggja. Að þessu gættu og að öðru leyti með vísan til 

forsendna héraðsdóms var talið sannað að K hefði gerst sekur um þá háttsemi sem hann var 

sakaður um í ákæru. 

 Í dóminum bar ákærði fyrir sig gáleysi. Hann hefði þó auðveldlega getað kannað, eða 

fengið upplýsingar um, hvað var í pakkanum en lét sér það í léttu rúmi liggja. Með þessu 

orðalagi er vísað í jákvæða afstöðu ákærða til afbrots. 

 Sönnunarbyrði er erfið í málum af þessu tagi en þó ekki jafn erfið og í skilyrta afbrigðinu. 

Sönnunarbyrðin getur einkum verið torveld ef ekki liggur fyrir einhver yfirlýsing geranda, eða 

frásögn hans eða vitna sem gefur til kynna viljaafstöðu hans, sem nefnd er jákvæð afstaða til 

afbrots.
37

 Þekktur danskur dómur hefur verið notaður til viðmiðunar um ásetningsafbrigðið í 

danskri og íslenskri dómaframkvæmd sbr. Ufr. 1918, bls. 946: 

Ákærði, sem var trésmiður, var í öngum sínum vegna hjúskaparbrots konu sinnar. Honum var 

gefið að sök að hafa af ásetningi valdið eldsvoða, er hann henti frá sér logandi eldspýtu í 

spænina á verkstæði sínu, um leið og hann heyrðist segja: ,,Ske hvad der vil!” Í skýrslugjöf hans 

síðar kom fram, að honum hefði verið það ljóst, að brugðið gat til beggja vona um afleiðingar 

þessa verknaðar. Svo fór, að húsið brann til kaldra kola.  

 Talið hefur verið að til sé þriðja afbrigði dolus eventualis, þ.e. dolus Alexanderson. Á það 

við þegar gerandi forðast að afla sér upplýsinga, t.d. aldur við kynferðismök. Í rökstuðningi 

dóma er stundum jákvæð afstaða til afbrots og dolus Alexanderson hnýtt saman sbr. Hrd. 24. 

október 2013 (586/2012) þar sem B var sakfelldur fyrir kynferðisbrot með því að hafa í að 

minnsta kosti eitt skipti haft kynferðismök við A gegn greiðslu, sem þá var 14 ára. Þá var B 

einnig sakfelldur fyrir tilraun til kynferðisbrots með því að hafa mælt sér mót við A og farið 

með hann á afvikinn stað þar sem hann ætlaði að hafa við hann kynferðismök gegn greiðslu. Í 

forsendum Hæstaréttar kemur m.a. fram: 

Að þessu virtu er ljóst að ákærði gerði sér grein fyrir að drengurinn var allt of ungur, en engu að 

síður kannaði hann ekki nánar hversu gamall drengurinn var og lét sér það í léttu rúmi liggja. 

 Ákærði bar fyrir sig villu um þá staðreynd hvað drengurinn var ungur. Hann vísvitandi 

vanrækti að kanna nánar aldur brotaþola þótt honum væri það í lófa lagið.  

                                                        
37 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 82 
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4.3 Mörk hugtakanna með tilliti til dómaframkvæmdar 

Af 18. gr. hgl. má sjá að ásetningur er aðalsaknæmisform hegningarlaga og hefur forgang 

umfram gáleysi. Ásetningur er yfirleitt tilgreindur þar sem gáleysisábyrgð er heimiluð en 

gáleysi stendur aldrei eitt og sér í lögum þannig að ásetningsábyrgð sé útilokuð. Hvorki í 

lögum né greinargerð með hgl. né í öðrum lögum er vikið að mismunandi ásetningsstigum eða 

afmörkun ásetnings gagnvart stórfelldu gáleysi. Því er ekki að finna hliðstæða takmörkun á 

ásetningi sem gildir um stórfellt gáleysi, sbr. t.d. 227. gr. hgl.
38

  

 Með 19. gr. hgl. eru tekin af öll tvímæli um að saknæmi sé fortakslaust refsiskilyrði 

samkvæmt hegningarlögum. Orðalag 18. gr. hgl. á við um hvers konar frumverknað, en 

hugtakið ,,verknaður” getur haft mun rýmri merkingu sem óvíst er að felist í 18. gr. Meðal 

annars af þeirri ástæðu beinist 19. gr. eingöngu að afleiðingum verknaðar sem efnisþætti eða 

refsihækkunarástæðu tjónsbrota. Ákvæðið áskilur lágmarkskröfu um gáleysi sem 

saknæmisskilyrði en víkur ekki að ásetningi, þar sem hann kemur skýrt fram í 18. gr.
39

 

4.3.1 Blandaðar saknæmiskröfur 

Sú meginregla gildir um andlag ásetnings, að ásetningur þarf að taka til allra efnisþátta 

verknaðar eins og honum er lýst fullfrömdum í verknaðarlýsingu refsiákvæðis.
40

 Frávik frá 

þessari meginreglu eru blandaðar saknæmiskröfur (l. dolus mixtus cum culpa) en með því er 

átt að refsiábyrgð stofnast fyrir ásetningsbrot, jafnvel þó afleiðingar brotsins verði aðeins 

metnar geranda til sakar vegna gáleysis. Ástæðan fyrir þessari undantekningu er hin erfiða 

sönnunaraðstaða ákæruvaldsins að sýna fram á að ásetningur hafi einnig náð til afleiðinga í 

einstaka tilvikum. Þessa undantekningu má finna í 218. gr. hgl. en um þetta atriði var m.a. 

fjallað í niðurstöðu Hrd. 2005, bls. 1776 (464/2004): 

S var sakfelldur fyrir að hafa hrint A með þeim afleiðingum að hann féll aftur fyrir sig og lenti 

með höfuðið á gangstéttarbrún, en ósannað þótti að S hefði greitt A hnefahögg í andlitið. Talið 

var að þó brot S yrði ekki metið sérstaklega hættulegt í skilningi 2. mgr. 218. gr. almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940 væri það réttilega heimfært til þess ákvæðis vegna þeirra alvarlegu 

afleiðinga sem það hafði fyrir heilsu A.   

 Í dóminum náði ásetningsstigið ekki til allra efnisþátta eins og því er lýst í refsiákvæði 2. 

mgr. 218. gr. Vegna undantekningarreglunnar um blandaðar saknæmiskröfur (l. dolus mixtus 

cum culpa) var þó unnt að heimfæra brotið undir ákvæðið vegna þeirra alvarlegu afleiðinga 

sem af högginu hlaust.  

                                                        
38 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 58. 
39 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 22-23. 
40 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 23. 
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 Ákæruvaldið tilgreinir í hvert skipti þá háttsemi sem ákært er fyrir í ákæruskjali. 

Mikilvægt er að tilgreina nákvæmlega hvaða háttsemi er ákært fyrir því ekki er heimilt að 

dæma ákærða fyrir aðra hegðun en þá sem í ákæru greinir.
41

 Ákærulýsing og tilgreining 

lagagreina gátu áður fyrr verið mjög ófullkomnar, sbr. t.d. Hrd. 1964, bls. 511 (117/1946): 

M sló K tvö högg í höfuðið með þeim afleiðingum að K lést. Í læknisvottorði kom fram að, 

æðar K muni hafa verið sérstaklega stökkar og var talið að rekja mætti það að nokkru til 

magasárs, sem K var haldinn. Ákært var fyrir brot gegn XXIII. kafla hegningarlaga nr. 19/1940, 

en engin tilgreining kom fram í ákæru hvort ákærða væri gefið að sök ásetnings- eða 

gáleysisbrot. Hæstiréttur heimfærði háttsemina undir 215. gr hgl. sem gáleysisverknað.   

 Athygli vekur að Hæstiréttur skuli ekki beita saman 218. gr. og 215. gr. hgl., þar sem 

sannaður var ásetningur til frumverknaðar enda þótt afleiðingin væri metin gáleysi.
42

  

 Dómstólar gera ríkar sönnunarkröfur til ákæruvaldsins um að sanna ásetning til 

frumverknaðar og afleiðinga. Vegna þessa getur sönnunarfærsla ákæruvaldsins orðið mjög 

erfið, sérstaklega ef ekki liggur fyrir yfirlýsing frá geranda, s.s. um athafnir, bein játning hans 

eða frásögn vitna, sem gefa til kynna huglæga afstöðu hans til verknaðar og afleiðinga. Hin 

erfiða sönnunaraðstaða leiðir oft til þess að ákæruvaldið tekur þá afstöðu að ákæra fyrir minna 

afbrot en ella væri unnt.
43

 

4.3.2 Mörk ásetnings og gáleysis  

Refsimörk ásetnings– og gáleysisákvæða skarast oft, svo sem annars vegar 211. gr. og 215. 

gr. hgl. um manndráp og hins vegar 218. gr. og 219. gr. hgl. um líkamsmeiðingar. Við 

afmörkun ásetnings gagnvart gáleysi verður að líta til ákveðinna atriða sem gefa vísbendingu í 

því efni. Meðvitað gáleysi kann að segja til um huglæga afstöðu viðkomandi, þ.e. afstaða hans 

verður að hafa á sér raunveruleikamynd.
44

 Þannig getur tiltölulega lágt vitundarstig, svo sem 

hugboð eða grunur geranda varðandi hugsanlega refsinæma verknaðarþætti verið jafnt 

grundvöllur lægsta stigs ásetnings (l. dolus eventualis) og efsta stigs gáleysis, meðvitaðs 

gáleysis, sem er þá venjulega einnig stórfellt. Einnig er horft til hlutlægra þátta eins og 

umfang tjóns eða eðli og nálægð við aðsteðjandi hættu.
45

 Verður því að leggja heildstætt mat 

á alla þætti málsins hverju sinni. Það sem skilur fræðilega á milli saknæmisstiganna eru hin 

sérstöku viðbótarskilyrði sem þurfa að koma til við vitundarstig geranda, svo að unnt sé að 

                                                        
41 Svala Ólafsdóttir: Meðferð opinberra mála, bls. 182. 
42 Ragnheiður Bogadóttir: ,,Líkamsárásir samkvæmt 2. mgr. 218.gr. almennra hegningarlaga, þegar sá sem sætir 

líkamsárás hlýtur bana af atlögu”, bls. 843. 
43 Ragnheiður Bogadóttir: ,,Líkamsárásir samkvæmt 2. mgr. 218.gr. almennra hegningarlaga, þegar sá sem sætir 

líkamsárás hlýtur bana af atlögu”, bls. 845. 
44 Johs. Andenæs: Alminnelig strafferett (1997), bls. 221. 
45 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 127. 
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fella verknaðinn undir dolus eventualis.
46

 Þessi viðbótarskilyrði eru skilyrtur ásetningur og 

jákvæð afstaða til brots sem áður hefur verið fjallað um.   

 Vandstikuð mörk eru á milli aðgreiningar dolus eventualis og efstu stiga gáleysis. Hér má 

sem dæmi nefna Hrd. 1980, bls. 883 en þar voru tveir menn ákærðir fyrir brot gegn 211. gr. 

hgl. fyrir að hafa veist að árásarþola þar sem hann lá í ölvunarsvefni í fangaklefa sem ákærðu 

og árásarþoli voru vistaðir, með þeim afleiðingum að hann lést. Í dómi Hæstaréttar sagði m.a.: 

Engin skýr hvati er að verknaði þeirra. Þegar það er haft í huga, og tekið tillit til brenglaðs 

hugarástands þeirra á þeim tíma, er brotið var framið, þykir varhugavert að telja sannað, sbr. 

108. gr. laga nr. 74/1974, að með þeim hafi búið ásetningur til að ráða Hrafni bana. Verður brot 

ákærðu því ekki fært til 211. gr. almennra hegningarlaga. Hins vegar var líkamsárásin þeim 

viljaverk, og mátti þeim vera ljóst, að af henni gæti hlotið líftjón. Háttsemi þeirra þykir varða 

við 218. gr. og 215. gr. almennra hegningarlaga.  

 Í málinu þótti ekki nægilega sannaður sá ásetningur ákærðu til að ráða brotaþola bana. 

Þótti nær að sakfella fyrir líkamsárás og manndráp af gáleysi. Hin erfiða sönnunarstaða 

ákæruvaldsins getur einnig leitt til þess að dæmt sé fyrir meðvitað gáleysisbrot þar sem í raun 

er fyrir hendi slík viljaafstaða geranda til afbrots sem telja myndi til dolus eventualis. Til 

marks um þetta má nefna Hrd. 1945, bls. 30: 

Þrír skipverjar á íslensku skipi fundu tunnu á reki á hafi úti, og reyndist hún hafa áfengan vökva 

að geyma. Ákváðu þeir að fara leynt með fundinn og skipta innihaldinu jafn á milli sín. Lagði 

ákærði H leið sína í lyfjaverslun bæjarins með sýnishorn af vökvanum til að biðja um 

efnagreiningu á honum. Þessu gat lyfsalinn ekki orðið við vegna skorts á tækjum, en þegar 

ákærði sótti sýnishornið aftur til lyfsalans, varaði hann við neyslu vökvans. Þeim félögum bar 

ekki saman um, hvernig H hefði skýrt hinum frá umsögn lyfsalans. Barst í tal þeirra á milli að 

senda sýnishorn af vökvanum til Reykjavíkur til frekari rannsóknar, en þeir hættu við og gerðu 

ekki frekari tilraunir til að láta rannsaka vökvann. Ákærðu virðast þannig í upphafi hafa gert ráð 

fyrir, að varhugavert væri að nota hann til drykkjar. Á hinn bóginn veitti einn þeirra kaupmanni 

nokkrum í bænum af vökvanum, og neytti hann nokkurs af honum í þrjá daga, án þess að séð 

yrði að hann sakaði. Styrkti það félagana í þeirri trú, að vökvinn væri hættulaus til neyslu. Þegar 

til kom, reyndist hann óhæfur til drykkjar og lífshættulegur (metanól). Fyrir tilstilli ákærðu var 

vökvanum dreift til manna á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum með þeim hörmulegu afleiðingum, að 

níu létust, en ellefu aðrir veiktust alvarlega, þar af varð einn blindur. – Ákærulýsing og 

tilgreining lagagreina voru almennt mjög ófullkomnar á þessum tíma Tveir menn voru ákærðir í 

máli þessu fyrir brot gegn XXIII. kafla hegningarlaga nr. 19/1940. Engin tilgreining kom fram í 

ákærunni á því, hvort hinum ákærðu væri gefið að sök ásetnings- eða gáleysisbrot. Undirréttur 

og Hæstiréttur voru því mjög frjálsir í umfjöllun sinni um refsiskilyrði. – Forsendur 

héraðsdómsins, sem voru efnislega staðfestar í Hæstarétti, voru á þessa leið: ,,Meðferð þeirra 

beggja, H og G, á metanólinu var allathugaverð. Báðir gerðu þeir raunar ráð fyrir, að þetta væri 

drykkjarhæfur vínandi, en hins vegar var þeim báðum ljóst, að alger óvissa var um þetta, og vel 

kynni svo að vera, að alvarleg hætta stafaði af neyzlu vökvans. Eins og fyrr segir, kveðst H hafa 

gefið Þ, I og J þær upplýsingar um vökvann, er hann sjálfur vissi. Hins vegar gaf hann A engar 

upplýsingar og enn öðrum, er hann veitti, gaf hann alrangar upplýsingar eða villandi (Ó, O). 

Ákærði G gaf sumum, er hann veitti eða útvegaði metanólið, réttar upplýsingar, eða þær, er 

hann best vissi, en sumum hins vegar engar. Þykir verða að líta svo á, að þeir hafi báðir sýnt 

vítavert gáleysi við afhendingu metanólsins og að þeir hafi þess vegna orðið valdir að dauða og 

                                                        
46 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 131. 
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veikindum ofangreindra manna. Hafa þeir með þessu brotið gegn 215. og 219. gr. almennra 

hegningarlaga.” 

 Dómurinn er það gamall að vegna ófullkominna réttarfarsákvæða þess tíma þurftu hvorki 

ákæruvald né dómstólar að taka skýra afstöðu til þess, hvort ásetningsbrot kynnu að vera 

sönnuð. Ljóst er þó að ákærðu höfðu að minnsta kosti grun um það að refsinæm afleiðing 

kynni að koma fram en þrátt fyrir það dreifðu þeir vökvanum á meðal manna. Þó er óljóst, 

hvort vitund þeirra náði til þess, að neysla vökvans gæti verið lífshættuleg. Hæpið er að 

líkindastigið hefði þó nægt til líkindaásetnings. Af þessu leiðir, að huglæg afstaða ákærðu 

hefði getað fallið undir dolus eventualis, ef annað hvort viðbótarskilyrðið hefði verið fyrir 

hendi. Ef horft er á líkamsmeiðingarnar sem þeir voru sakfelldir fyrir, skv. 219. gr. hgl., má 

sjá að þar hefði verið unnt að styðjast við jákvæða afstöðu þeirra til afbrots. Ákærðu tóku 

alvarlega áhættu á heilsuspjöllum brotaþola og létu sér í léttu rúmi liggja, þó að neysla 

vökvans kynni að leiða til heilsuspjalla. Hins vegar kann að vera erfiðara að sanna að huglæg 

afstaða þeirra hafi staðið til manndráps af ásetningi þegar horft er á tilraunir ákærðu til þess að 

láta kanna vökvann svo og neysla þeirra sjálfra á honum, sem leiddi til lasleika þeirra í nokkra 

daga. Í forsendum dómsins segir að þeir hafi sýnt af sér vítavert gáleysi við afhendingu 

metanólsins og má telja að gáleysi þeirra hafi ekki einungis verið meðvitað heldur einnig 

stórfellt að öðru leyti. Væri því líklega eins að farið í dómaframkvæmd í dag og dauðsföllin 

heimfærð undir manndráp af gáleysi skv. 215. gr. hgl.
47

 

Það getur verið matsatriði hvenær afleiðingar háttsemi eru taldar ákærða til ásetnings eða 

gáleysis. Þá ber það við í dómsmálum að ekki einungis tilgangur (beinn ásetningur) sé 

útilokaður við mat á einstökum stigum ásetnings, heldur einnig líkindaásetningur. Könnun 

dómstóla kann þá að ljúka með sakfellingu fyrir gáleysisbrot,
48

 sbr. m.a. Hrd. 1958, bls. 316. Í 

málinu voru atvik þau að Þ og J voru við drykkju í miðbænum. Hittu þeir á ákærða, R, en þeir 

voru kunningjar. J var vel drukkinn og fálmaði eitthvað framan í R og löðrungaði hann. 

Ákærði stjakaði við honum um leið og sló hann síðan í höfuðið með krepptum hnefa þannig 

að J féll aftur fyrir sig og skall á hnakkann við gangstéttarbrún. Lá hann hreyfingarlaus eftir. 

Kvaðst ákærði hafa haldið að meginástæða þess að J stóð ekki aftur á fætur vera, að hann væri 

svo ölvaður. Í dóminum sagði m.a.: 

Engin rök liggja að því, að ákærði hafi viljað dauða Jóns Ingvars með árás sinni né heldur 

verður gerð krafa til hans um, að hann hafi átt að sjá fyrir sem mjög sennilegar afleiðingar 

verknaðar síns dauða Jóns Ingvars, og verður þegar af þeirri ástæðu að sýkna ákærða af 

ákærunni um brot á 211. gr. hinna almennu hegningarlaga. Árás ákærða á Jón Ingvar í umrætt 

                                                        
47 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 86. 
48 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 77. 
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sinn verður að telja vísvitandi gerða. Hún réttlætist ekki af ertni þeirri, er Jón Ingvar hafði áður 

sýnt ákærða með fálmi sínu. Afleiðingar hennar ber að virða ákærða sem gáleysi. Þykir brot 

ákærða réttilega heimfært undir ákvæði 218. gr. og 215. gr. hinna almennu hegningarlaga nr. 

19/1940. 

Í dóminum er vísað til hinna blönduðu saknæmiskrafna. Sú háttsemi að gjalda J 

hnefahöggi í andlitið verður að teljast til ásetnings. Í raun hefur ákærði líklega ekki búist við 

svo alvarlegum afleiðingum og verður því að meta þær til gáleysis. Ákært var fyrir manndráp 

skv. 211. gr. hgl. Hins vegar var háttsemin ekki heimfærð undir 211. gr. hgl. af Hæstarétti 

þrátt fyrir hörmulegar afleiðingar heldur var sakfellt fyrir manndráp af gáleysi skv. 215. gr. 

hgl. auk líkamsárásar skv. 218. gr. hgl. Gáleysisþáttur 218. gr. hgl., bæði 1. og 2. mgr., tekur 

yfir allt svið refsiverðs gáleysis og er ekki á neinn hátt takmarkaður við stórfellt gáleysi.
49

   

Til að sanna ásetning, þrátt fyrir neitun geranda, verða dómarar að setja sig í spor geranda 

á verknaðarstundu og meta út frá almennum mælikvarða mannlegrar reynslu og þekkingar 

hvort gerandi hafi átt að gera sér grein fyrir að líkur væru á að árás gæti haft í för með sér 

dauða brotaþola. Í þeim tilvikum er mat dómstóla á huglægri afstöðu geranda í raun byggt á 

hreinu dómstólamati með hliðsjón af atvikum og aðstæðum öllum. Hafa ber í huga að 

varhugavert getur verið að leggja mat á huglæga afstöðu geranda út frá verknaðaraðferðinni 

einni saman, svo sem beitingu hættulegrar aðferðar eða tækja eins og kemur fram í 

verknaðarlýsingu 2. mgr. 218. gr. hgl. Gerandi sem sparkar ítrekað í höfuð liggjandi brotaþola 

kann að hafa haft þann ásetning að svipta hann lífi með slíkri verknaðaraðferð. Í þeim 

tilvikum getur þó brotið verið fellt undir 2. mgr. 218. gr. hgl. ef dómarar telja ekki sannað að 

afleiðingin hafi verið af ásetningi. Afleiðingin yrði því rakin til gáleysis á þeim grundvelli að 

dauði brotaþola var ekki fyrirsjáanlegur né sennileg afleiðing af þessari verknaðaraðferð. 

Dómstólar telja í mörgum tilvikum þegar bani hlýst af líkamsárás, þar sem ítrekuð högg og 

spörk beinast að höfði, að gáleysi eigi fremur við en ásetningur m.t.t. afleiðinga.
50

 Hæstiréttur 

komst þó að gagnstæðri niðurstöðu í Hrd. 1962, bls. 755 (19/1962): 

M var ákærður fyrir að berja eiginkonu sína A og misþyrma henni svo að hún beið samdægurs 

bana af. Áverkar A voru miklir marblettir og hrufl á andliti, brotin rifbein og sprunga í lifrinni 

sem mikið hafði blætt úr og valdið dauða A. Var þessi háttsemi í ákæru talin varða við 211. gr. 

hgl., en til vara við 218. gr. og 215. gr. hgl. Á báðum dómstigum var ákærði sakfelldur fyrir 

manndráp af ásetningi. Héraðsdómur dæmdi M í 7 ára fangelsi en Hæstiréttur taldi 6 ára 

fangelsi hæfilega refsingu. Við ákvörðun refsingar var tekið tillit til þess að A hefði í samförum 

við M kallað hann nafni manns sem hún hafði kynnst.  

Í skýrslum lækna sem krufðu A kom fram að spark af öllu afli ofan á A hefði ekki getað 

valdið sprungu í lifur. Líklegast væri að M hefði hent sér fram af t.d. stól eða borði ofan á A 

og látið fætur sínar falla með fullum þunga á brjóst hennar og kvið. Á grundvelli þeirrar 

                                                        
49 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 131. 
50 Ragnheiður Bogadóttir: ,,Líkamsárásir samkvæmt 2. mgr. 218.gr. almennra hegningarlaga, þegar sá sem sætir 

líkamsárás hlýtur bana af atlögu”, bls. 850. 
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aðferðar sem M beitti við verknaðinn taldi Hæstiréttur að M hafi mátt vera ljóst hverjar 

afleiðingar kynnu að verða af þessari hrottalegu aðför og misþyrmingu sem stóð yfir í langan 

tíma. Á báðum dómstigum var bæði beinn ásetningur og gáleysi til afleiðinga útilokað, en 

talið að líkindaásetningur ætti við. Virðist sem dómstólar teygi mörk gáleysis verulega í þeim 

tilvikum þegar verknaðaraðferðin eru högg og spörk sem beinast að höfði.
51

 

Annað dæmi má sjá í Hrd. 1954, bls. 218 (184/1953) en þar var ákært fyrir brot gegn 211. 

gr. en til vara fyrir brot gegn 215. gr. hgl:  

Sannað var að M sló Ó tvö höfuðhögg og hneig Ó meðvitundarlaus niður við síðara höggið. A 

hjálpaði síðan M við að drösla Ó út í fiskkar og nokkru síðar út í bifreið. Við flutning í 

bifreiðina rankaði Ó lítið eitt við og greiddi A honum þá þungt högg á vinstra kjálkabarð. Skildu 

þeir Ó síðan eftir í bílnum, blóðugan, meðvitundarlausan og bjargarlausan. Ó fannst í bílnum 

um hádegi næsta dag og var þá þegar komið til læknis. Ó andaðist 12 dögum eftir árásina. Það 

var niðurstaða héraðsdóms, að dauði Ó hefði hlotist af gáleysisverknaði og ákærðu því brotið 

gegn 215. gr. hgl. Hæstiréttur sýknaði ákærðu af ákæru fyrir brot gegn 211. gr. hgl. en felldi 

háttsemina undir 218. gr. hgl. með hliðsjón af því að um vísvitandi líkamsárás var að ræða, en 

þar sem verknaður hafði dauða Ó í för með sér og þær afleiðingar árásarinnar voru taldar 

ákærðu til sakar vegna gáleysis, varðaði brotið einnig við 215. gr. hgl.  

5 Norræn dómaframkvæmd 

5.1 Norskur réttur 

Almindelig borgerlig Straffelov, eða norsku hegningarlögin, eru nr. 10 frá 22. maí árið 1902. 

Haustið 2015 tóku í gildi ný hegningarlög, Lov om straff (Straffeloven), nr. 28 frá 2005.
52

 Líkt 

og íslensku hgl. skiptast þau í almennan og sérstakan hluta.
53

 Kafli 22 í þág. norsku hgl. 

fjallaði um manndráp og líkamsmeiðingar og samsvarar XXIII. kafla íslensku hgl. Í kaflanum 

voru þrjú ákvæði sem gerðu ráð fyrir refsiábyrgð fyrir gáleysisbrot. Það voru 237. gr. um 

líkamsmeiðingar af gáleysi, 238. gr. um grófar líkamsmeiðingar af gáleysi og 239. gr. þág. 

norsku hgl. um manndráp af gáleysi. Þessi ákvæði fjölluðu öll um tjónsbrot og var refsing 

ákveðin í samræmi við umfang tjónsins.
54

 Afmörkun gáleysis er svipuð og í íslenskum lögum 

og þeim norsku, þ.e. gáleysi getur verið meðvitað og ómeðvitað. Ákvæðinu um manndráp af 

gáleysi var breytt með gildistöku nýrra laga og er nú 281. gr. norsku hgl. Ákvæði 281. gr. 

norsku hgl. er ekki jafn ítarlegt og samsvarandi ákvæði 239. gr. þág. norsku hgl. Í 239. gr. 

sagði að sá sem með gáleysi beitir vopnum, eða ekur bifreið og verður þannig valdur að dauða 

                                                        
51 Ragnheiður Bogadóttir: ,,Líkamsárásir samkvæmt 2. mgr. 218.gr. almennra hegningarlaga, þegar sá sem sætir 

líkamsárás hlýtur bana af atlögu”, bls. 852. 
52  Hér eftir verður vísun í þágildandi norsku hegningarlögin (Almindelig borgerlig Straffelov) nr. 10/1902 

skammstöfuð þág. norsku hgl. og hin nýju norsku hegningarlög (Straffeloven) nr. 28/2005 skammstöfuð norsku 

hgl.  
53 Johs. Andenæs: Speciell strafferett, bls. 9. 
54 Johs. Andenæs: Speciell strafferett, bls. 59. 
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annars manns verður látinn sæta fangelsi allt að 3 árum, eða undir sérstökum kringumstæðum, 

allt að 6 árum. Dæma má sekt í vissum tilvikum. Í núgildandi ákvæði 281. gr. norsku hgl. 

segir að sá sem veldur dauða annars manns af gáleysi skal sæta fangelsi allt að 6 árum. Hér er 

í raun ákvæðið gert almennara og dómstólum veitt ákveðið svigrúm til mótunar 

dómaframkvæmdar. Í greinargerð með frumvarpi því, er varð að norskum hegningarlögum frá 

2005, segir að ekki sé um efnisbreytingu um að ræða. Tekið var út orðalagið ,,að beita 

vopnum” og ,, aka bifreið” því það hefur enga réttarlega þýðingu. Enn er leyfilegt að dæma 

sekt vegna venjulegs gáleysis svo sem var í eldri lögunum frá 1902. Þá segir í greinargerð að 

taka verði tillit til aðstæðna hverju sinni enda geti verið mjög íþyngjandi fyrir sakborning að 

þessu ákvæði sé beitt. Jafnframt segir að mat á gáleysi sé strangt og við aðstæður þar sem 

engar sérstakar kröfur eru gerðar til varúðar sé ekki grundvöllur til beitingar ákvæðisins.
55

  

Í dómaframkvæmd hefur verið gerð krafa um orsakasamband á milli háttsemi einstaklings 

og afleiðinga þ.e. manndrápsins. Í dómi Hæstaréttar Noregs sem kallaður er Lillehammer 

málið, Rt. 1974, bls. 382, vildi einn dómari sýkna einn af ákærðu fyrir manndráp af gáleysi 

skv. 239. gr. þág. norsku hgl., þar sem hann taldi ekki nægileg orsakatengsl milli íhlutunar 

hans í málinu og dauða brotaþola. Meirihluti réttarins taldi þó að um samverknað væri að 

ræða, allir ákærðu tóku þátt í verknaðinum og ollu því allir dauða brotaþola.
56

  

Manndráp af gáleysi í norskri réttarframkvæmd þekkist aðallega á sviði umferðaslysa. Þó 

finnast einnig ýmis tilfelli eins og manndráp af gáleysi við meðhöndlun skotvopna eða 

eiturefna. Á árunum 1958 – 1959 var sakfellt í 17 dómum fyrir manndráp af gáleysi. Af þeim 

voru 14 dómar sem voru vegna óvarlegrar notkunar vélknúins ökutækis.
57

  

Í norskri dómaframkvæmd voru gerðar ríkar kröfur til stórfellds gáleysis svo refsað væri 

fyrir þág. ákvæði 239. gr. norsku hgl. Í réttarframkvæmd hefur gætt ákveðinnar tregðu við að 

fella dóm samkvæmt ákvæði sem felur í sér sök á manndrápi. Í mörgum norskum málum, þar 

sem íslenskir dómstólar hefðu líklega dæmt fyrir manndráp af gáleysi, var brotamanni aðeins 

gert að greiða skaðabætur en sýknað af ákvæði 239. gr. þág. norsku hgl. Norskir dómstólar 

eru því mun varfærnari í beitingu ákvæðisins miðað við önnur norræn lönd. Til samanburðar 

þá falla yfirleitt færri en 10 dómar undir manndráp af gáleysi í Noregi, á meðan í Danmörku 

falla um 50-100 mál og í Svíþjóð og Finnlandi fleiri hundruð. Þetta er áhugavert, því orðalag 

                                                        
55 Ot.prp.nr. 22 (2008-2009), bls. 433. 
56 Johs. Andenæs: Speciell strafferett, bls. 83.  
57 Johs. Andenæs: Speciell strafferett, bls. 60. 
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ákvæðanna er sambærilegt í öllum löndunum fjórum, en túlkun þeirra í framkvæmd beitt á 

mismunandi hátt.
58

 

Vegna varfærni norskra dómstóla var oftar sýknað af ákæru fyrir manndráp í dómsmálum, 

þótt sakfellt væri fyrir umferðalagabrot. Þetta þótti mörgum benda til þess, að gáleysismarkið 

fyrir manndráp væri sett hærra í Noregi en í öðrum nágrannalöndum. Í dómi Hæstaréttar 

Noregs, Rt. 1963 bls. 744 voru atvik þau að ökumaður keyrði mjög hratt og óvarlega á 

fáförnum vegi. Þar var þó maður á gangi sem varð fyrir bifreiðinni með þeim afleiðingum að 

hann lést. Í málinu tók Hæstiréttur Noregs af skarið um, að ekki væri lagagrundvöllur til þess 

að miða við neðri mörk gáleysis og sýkna að því er varðaði umrædd refsiákvæði 

hegningarlaga og umferðalaga. Eftir að þessi dómur féll leit út fyrir nokkra breytingu í 

réttarframkvæmd, en fljótlega sótti aftur í sama farið. Virðist sem ákæruvaldið í Noregi og 

héraðsdómstólar hafi þannig áfram fylgt annarri stefnu en þeirri, sem telst lagalega rétt, sbr. 

hugtök sem notast er við í bandarískum rétti um muninn á law in books og law in action.
59

  

5.2 Danskur réttur 

Straffeloven eða dönsku hegningarlögin eru nr. 126 frá 1930.
60

 Fjallað er um manndráp af 

gáleysi í 241. gr. dönsku hgl., en hana er að finna í 25. kafla laganna. Þar segir að sá sem 

veldur dauða annars manns af gáleysi, sætir fangelsi í allt að 4 mánuði, en undir sérstökum 

kringumstæðum, allt að 8 ár. Undir hugtakið ,,sérstakar kringumstæður” fellur ölvunarakstur, 

brot á umferðalögum eða sérstaklega gáskafullur akstur. Samkvæmt orðalagi sínu á ákvæðið 

við um öll stig gáleysis, en í réttarframkvæmd hefur þó allra lægsta stig gáleysis eða 

óhappatilviljun verið dæmt refsilaust.
61

 

Aðeins örfáir dómar hafa gengið í Danmörku þar sem vissa er fyrir því að byggt sé á dolus 

eventualis eða lægsta stigi ásetnings í forsendum. Sönnunarbyrði ákæruvaldsins er oft mjög 

erfið í slíkum málum. Myndast hafa talsverðar umræður danskra fræðimanna um ,,jákvætt 

afbrigði“ dolus eventualis, einkum í kringum dóm Hæstaréttar Danmerkur Ufr. 1979 bls. 576, 

ásamt umfjöllun danskra fræðimanna og forsendum síðari dóma. Hefur því verið slegið föstu 

að dolus eventualis sé þó áfram viðurkennt sem fullgilt ásetningsstig í dönskum rétti þó 

Hæstiréttur Danmerkur hvetji til varfærni um notkun þess.
62

 

                                                        
58 Johs. Andenæs: Spesiell strafferett, bls. 61. 
59 Johs. Andenæs: Spesiell strafferett, bls. 59-64. 
60 Hér eftir verður vísun í dönsku hegningarlögin (Straffeloven) nr. 126/1930 skammstöfuð dönsku hgl. 
61 Vagn Greve, Asbjørn Jensen, Poul Dahl Jensen: Kommenteret straffelov, Special del., bls. 352. 
62 Lars Bo Langsted: Dolus eventualis – en del af gældende dansk ret, bls. 131-139. 
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 Það leynir sér sjaldnast í forsendum dóma ef á dolus eventualis reynir vegna 

viðbótarskilyrðanna sem fylgja. Lengi vel var aðeins einn dómur í dönskum rétti þar sem 

reyndi á skilyrtan ásetning, þ.e. dómur Eystri Landsréttar frá 1947, Ufr. 1947 bls. 705: 

Ákærði hafði í fáeina daga fylgst með manni nokkrum og gefið upplýsingar um hann til 

hermdarverkahóps undir þýskri stjórn, meðan á hernámi þýskra nasista stóð. Ákærði slóst í hóp 

hermdarverkamanna, er þeir eltu mann þennan og einn þeirra varpaði að honum handsprengju, 

þannig að hann særðist alvarlega. Daginn eftir aðstoðaði ákærði nokkra úr hópnum við atlögu 

að öðrum manni; stóð á verði, meðan félagar hans reyndu að ryðjast inn á sjúkrahús, þar sem 

fyrirhugað fórnarlamb hafði verið vistað eftir fyrri atlögu. Landsréttur sakfelldi ákærða fyrir 

tilraun til manndráps vegna handsprengjuárásarinnar: ,,Tiltalte ... har regnet med den Mulighed, 

at det drejede sig om Drab af Direktør Larsen, og at det – særligt henset til hans Forhold kort 

efter - ... maa antages, at han ikke vilde have handlet anderledes, hvis han havde vidst Besked 

herom, hvorfor det maa tiltrædes, at han er dømt efter Anklageskriftet.63 

Í forsendum réttarins kom fram að líklega hefði ákærði engu að síður framið verknaðinn, 

þótt hann vissi að L myndi slasast líkt og varð.  

Danski prófessorinn Alf Ross gagnrýndi þetta ásetningsafbrigði og sagði það ganga gegn 

grundvallarreglum refsiréttar að dæma refsiábyrgð á grundvelli hugsaðrar (hypótetískrar) 

atburðarásar í stað raunverulegrar atburðarásar. Hann sagði að sönnunarörðugleikar væru 

næstum óyfirstíganlegir og ógerningur væri að geta sér þess til hver huglæg afstaða manna 

væri, þegar ekki lægi fyrir full játning geranda. Væri þá einungis vitnaframburður um ummæli 

geranda sem styðjast þyrfti við, þá sjaldan sem það nyti, sbr. Ufr. 1918, bls. 946 sem er 

reifaður í kafla 4.2.2. 

Jákvæð afstaða til afbrota hefur notið meiri viðurkenningar í norrænum rétti heldur en 

skilyrta afbrigðið. Í seinni tíð hafa kenningar um þriðja flokkunarafbrigðið komið fram í 

dönskum rétti eins og áður hefur verið vikið að (l. dolus Alexanderson), sem kennt er við 

sænskan hæstaréttardómara er greindi hugtakið. Á það við um tilvik þegar gerandi lætur sér í 

léttu rúmi liggja að kanna aðstæður eða tilvik, eða honum hafi verið í lófa lagið að afla sér 

upplýsinga sem hann lét hjá líða að athuga betur.
64

  

Í danskri réttarframkvæmd kemur ákvæðið um manndráp af gáleysi skv. 241. gr. dönsku 

hgl. helst fyrir í umferðarmálum, annars vegar vegna vanrækslu á umsjónar– og 

eftirlitsskyldum, því næst vegna meðhöndlunar skotvopna og annarra hættulegra vopna og að 

lokum vegna slagsmála og annarra líkamsmeiðinga. Danskir dómstólar beita ákvæðinu af 

varkárni, en þótt að viðurkennt sé að unnt er að draga menn til ábyrgðar vegna venjulegs 

gáleysis, þarf þó hærra stig gáleysis til að heimfæra brot undir 241. gr. laganna
65

  

                                                        
63 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 81. 
64 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 83. 
65 Stephan Hurwitz: Den danske Kriminalret, Spec.del (1971), bls. 225. 
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Gerð var lagabreyting þann 7. júní árið 1989, sbr. lög nr. 373/1989. Markmið 

lagabreytingarinnar var að þyngja refsingu fyrir manndráp af gáleysi vegna ógætilegs aksturs 

og hún gerð jafn þung og refsing fyrir manndráp af gáleysi vegna ölvunaraksturs. Í 

greinargerð með frumvarpinu er lögð áhersla á að ákvörðun refsingar ætti enn að heyra undir 

mat dómstólanna, þannig að víkja mætti frá refsimörkum ákvæðisins ef fyrir lægju 

refsiþyngjandi eða –mildandi ástæður. Síðasta lagabreytingin var gerð árið 2002, þar sem 

refsing fyrir manndráp af gáleysi vegna ölvunaraksturs var hækkuð í 10-12 mánuði og kveðið 

á um að manndráp af gáleysi vegna ógætilegs aksturs ætti að túlka í samræmi við samsvarandi 

hugtak 3. gr. í dönsku umferðalögum nr. 1055 frá 2012.
66

  

  

                                                        
66 Vagn Greve, Asbjørn Jensen, Poul Dahl Jensen: Kommenteret straffelov, Special del., bls. 356. 
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6 Lokaorð 

Hér að framan hefur gáleysishugtakið verið skilgreint eins og það kemur fyrir í íslenskum 

rétti. Rakin hefur verið söguleg þróun saknæmis frá Jónsbók árið 1281 til setningar 

hegningarlaganna árið 1940. Hvernig saknæmisskilyrðunum var beitt áður fyrr í framkvæmd 

og hvernig þau mótuðust samhliða dönskum hegningarlögum sem urðu jafnframt fyrirmynd 

íslensku hegningarlaganna sem gilda í dag. Þá var fjallað um saknæmisskilyrðin, tvískipt 

form þess og nánar farið út í almenn ákvæði ásetnings (l. dolus) og gáleysis (l. culpa) sem 

refsiskilyrði, sbr. 18. og 19. gr. hgl.  

Því næst var fjallað um fræðilega skilgreiningu gáleysishugtaksins og hvernig það skiptist 

ýmist í meðvitað og ómeðvitað gáleysi eða venjulegt og stórfellt gáleysi. Gerð var grein fyrir 

hinum svonefnda vitundarmælikvarða og hvernig hann byggist á hreinum stigsmun. Farið var 

yfir lægsta stig ásetnings (l. dolus eventualis) og gerð grein fyrir afbrigðum hans, jákvæðri 

afstöðu til afbrots og skilyrtan ásetning.  

Fjallað var um skörun hugtakanna ásetnings og gáleysis með tilliti til dómaframkvæmdar. 

Farið var stuttlega í blandaðar saknæmiskröfur þegar refsiábyrgð stofnast fyrir ásetningsbrot, 

jafnvel þó að afleiðingar brotsins verði metnar geranda til sakar vegna gáleysis. Ályktað er að 

hin erfiða sönnunaraðstaða ákæruvaldsins leiði til þess að dómarar dæma frekar afleiðingar 

verknaðar til gáleysis. Fjallað var frekar um mörk ásetnings og gáleysis og vikið að því 

hvernig gáleysisstig er ákvarðað með huglægri afstöðu viðkomandi um þann grun að 

refsinæm afleiðing hljóti að stafa af verknaði og það borið saman við lægsta stig ásetnings    

(l. dolus eventualis) með hliðsjón af íslenskum dómum sem fallið hafa um það efni. Skoðaður 

var sérstaklega dómur Hæstaréttar, Hrd. 1945, bls. 30, sem dæmi um þessi vandstikuðu mörk.  

Lagt var heildarmat á þau atriði eða sjónarmið sem koma til greina við afmörkunina. 

Komist var að því að við mat á þessari huglægu afstöðu verða dómstólar að setja sig í spor 

geranda á verknaðarstundu og meta út frá almennum mælikvarða mannlegrar reynslu og 

þekkingar hvort gerandi hefði átt að sjá að líkur væru á að verknaður hans gæti haft í för með 

sér dauða brotaþola. Dómarar verða einnig að líta til hlutlægra þátta eins og umfang tjóns, eðli 

og nálægð við aðsteðjandi hættu. Niðurstaðan var að hinn fræðilegi munur sem liggur á milli 

stórfellds gáleysis og dolus eventualis eru þau viðbótarskilyrði sem þurfa að vera uppfyllt við 

vitundarstig geranda svo að háttsemi hans teljist vera ásetningur en viðbótarskilyrðin eru 

annars vegar skilyrtur ásetningur og hins vegar jákvæð afstaða til afbrots sem áður hefur verið 

vikið að. Ef þessi skilyrði eru ekki uppfyllt virðast dómstólar fara varlega í að sakfella fyrir 

ásetning og beita því frekar gáleysi í heimfærslu til refsiákvæða, sbr. áðurreifaðan dóm, Hrd. 

1958, bls. 316.   
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Að lokum var fjallað um ákvæði um manndráp af gáleysi í norrænum rétti. Ljóst er að í 

Noregi er uppi ákveðin tregða hjá dómstólunum að dæma fyrir manndráp af gáleysi og að 

norskir dómstólar eru mun varfærnari að beita ákvæðinu miðað við önnur norræn lönd. Farið 

var í afbrigði dolus eventualis í dönskum rétti og hvernig því er beitt. Aðeins örfáir dómar 

hafa gengið í Danmörku þar sem vissa er fyrir því, að byggt sé á dolus eventualis en 

ásetningsafbrigðið hefur verið umdeilt, sbr. gagnrýni danska fræðimannsins Alf Ross. Danskir 

dómstólar fara því varlega í að dæma fyrir dolus eventualis og er jákvæð afstaða til afbrots 

fremur viðurkennd heldur en skilyrta afbrigðið.  
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