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Útdráttur 

Í þessari ritgerð fjallar höfundur um geðrænt sakhæfi samkvæmt 15. gr. almennra 

hegningarlaga  og mat á því hvort að refsing sé líkleg til árangurs samkvæmt 16. gr. almennra 

hegningarlaga. Skoðuð var beiting á 15. og 16. gr. almennra hegningarlaga í íslenskum rétti 

með hliðsjón af sambærilegum ákvæðum í norrænum rétti. Velt var upp þeirri spurningu hvort 

að beiting þessara ákvæða geti leitt til þess að of andlega veikir menn séu vistaðir í fangelsum 

í stað þess að vera í öðrum viðeigandi úrræðum líkt og öryggisgæslu.  Það sem höfundur leiddi 

í ljós er það að dómarar leggja ekki alltaf matsgerðir, sem framkvæmdar eru af geðlæknum og 

öðrum sérfræðingum, til grundvallar dómsniðurstöðu sinni en matið á geðrænu sakhæfi og 

því hvort að refsing sé líkleg til árangurs er lögfræðilegt. Í norska matinu þarf einstaklingur að 

vera með andlega annmarka en þeir þurfa þó ekki að vera orsök þess að einstaklingur fremur 

refsiverðan verknað. Í hinum íslenska rétti er skilyrt að tengsl séu milli andlegu annmarkanna 

og verknaðarins. Einnig voru skoðuð öryggisráðstafanaúrræði samkvæmt 62. gr. og 63. gr. hgl. 

með hliðsjón af stjórnarfrumvarpi er lagt var fram á alþingi 2013 um breytingu orðalags og 

inntaks  þeirra.  Það frumvarp sem lagt var fram, var um margt ítarlegra um þær ráðstafanir 

sem geðsjúkum afbrotamönnum og sakhæfum geðsjúkum afbrotamönnum yrðu gert að sæta 

en það varð þó ekki að lögum. Höfundur náði tali af fyrrum forstöðumanni Litla-Hrauns sem 

gaf upp þær tölur að á ári hverju kæmu inn sex - átta menn til afplánunar sem þá þegar eru of 

andlega veikir til að sæta fangelsisrefsingu. Niðurstaða þessara ritgerðar er því sú að í 

einhverjum tilfellum er beiting á þessum ákvæðum að leiða til þess að of andlega veikir menn 

eru látnir sæta fangelsisrefsingu í stað annarra úrræða líkt og öryggisgæslu. 
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Abstract 

In this thesis the author is discussing mental capability to stand trial according to paragraph 

15 of the criminal law, and the evaluation of weather punishment is plausible for success 

according to paragraph 16 of the criminal law. The application of these paragraphs of the 

criminal law in the Icelandic court was examined in terms of similar paragraphs in the Nordic 

court. There was a deliberation of weather the application of these paragraphs of the criminal 

law could lead to imprisonment of mentally ill men instead of using security measures like 

protective custody. What the author reviled, was that judges do not always use valuations 

from psychiatrists or other professionals as basis for their court rulings, but the valuation of 

mental capability to stand trial and weather punishment is plausible for success is legal. The 

Norwegian valuation requires the individual to have mental deficiencies, yet they do not have 

to be the cause of a crime committed. In the Icelandic court, the connection between the 

mental deficiencies and the crime committed are conditioned. The author likewise examined 

security measures options according to paragraphs 62 and 63 of the criminal law, in terms of 

a government bill proposed in 2013 for paraphrasing and intake change of these paragraphs. 

That government bill would have been much more thorough about the security measures 

which mentally ill felons and mentally ill felons capable to stand trial would have undergone, 

but the bill was not enacted. The author attained a conversation with the former warden of 

Litla-Hraun, who provided the information that every year six-eight men who are brought to 

the prison for expiation are already too mentally ill to receive a prison sentence. The 

conclusion of this thesis is that in some cases the application of these paragraphs lead to too 

mentally ill men are receiving a prison sentence instead of other security measures like 

protective custody.  
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1. Inngangur 

Þegar einstaklingur, sem náð hefur 15 ára aldri, hefur gerst sekur um háttsemi sem refsiverð 

er samkvæmt lögum er almennt litið svo á að honum skuli refsað. Þó eru til undantekningar á 

því í lögum og verður hér farið í að skoða skilyrðin fyrir því ef einstaklingi er ekki gert að sæta 

refsingar vegna hlutlægra eða huglægra ástæðna svo sem vegna aldurs eða vegna skorts á 

geðheilbrigði. 

Í 14. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 (hér eftir hgl.) eru hin hlutlægu skilyrði 

að  finna sem kveða á um að einstaklingur þarf að vera orðinn 15 ára til að vera refsað. Í 15. 

gr. hgl. er að finna hin huglægu sakhæfisskilyrði sem eru háð mati á því hvort að sakborningur 

hafi skort geðrænt sakhæfi á verknaðarstundu. Skilyrði 15. gr. hgl. eru metin eftir fjórum 

þrepum og þurfa þau öll að vera uppfyllt svo að sakborningur sé talinn ósakhæfur. Þessi 

skilyrði eru þau að sakborningur þarf að eiga við andlegan annmarka á háu stigi að stríða er 

greinin tiltekur, þeir þurfa að vera til staðar á verknaðarstundu, tengsl þurfa að vera milli hinna 

andlegu annmarka og verknaðar og að lokum þarf einstaklingur að vera alls ófær um að hafa 

stjórn á gjörðum sínum. Ef hann uppfyllir skilyrðin skal honum ekki refsað en honum gæti þó 

verið gert að sæta öryggisgæslu vegna almannaöryggis á grundvelli 62. hgl. Ef sakborningur 

uppfyllir ekki skilyrðin, en er á mörkum þess að vera dæmdur ósakhæfur, þá geta annmarkar 

er hann á við að stríða átt undir 16. gr. hgl. en í henni þurfa andlegu annmarkarnir ekki að vera 

á eins háu stigi líkt og í 15. gr. hgl. en sakborningi skal gert að sæta refsingu en þó getur þurft 

að líta til þess hvort að refsing sé líkleg til að bera árangur. Ef refsing er talin ólíkleg til að bera 

árangur þá skal viðkomanda ekki refsað en þó er heimild í 2. mgr. 16. gr. hgl. til að vista 

einstakling í stað fangelsisvistunar til vistunar á stofnun ef hún er til staðar. Í 62. og 63. gr. hgl. 

eru þau úrræði sem til eru ef ekki þykir vegna almannaöryggis hægt að láta ósakhæfan 

einstakling lausan. Í þessari ritgerð verður farið í að skoða hvort að dómarar noti 16. gr. hgl. í 

dómsúrlausnum sínum þegar mörkin eru óljós milli sakhæfis og ósakhæfis og hvernig matið á 

15. gr. hgl. og 16. gr. hgl. fer fram. Litið verður til dómaframkvæmdar frá 1940 til 2017 þar 

sem tekið er á þessum álitaefnum og einnig verður skoðuð sambærileg ákvæði í norrænum 

rétti. Vikið verður að orðalagi ákvæða 62. gr. hgl og 63. gr. hgl. með hliðsjón af lagafrumvarpi 

er lagt var fram árið 2013 og átti að breyta orðalagi þessara ákvæða en var þó ekki samþykkt. 

Velt verður upp þeirri spurningu hvort að beiting á 15. gr. og 16. gr. hgl. í íslenskum rétti geti 

leitt til þess að veikir menn séu vistaðir í fangelsum? 
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2. Sakhæfi almennt 

Sakhæfisskilyrðin eru að finna í 14. og 15. gr. hgl. Í 14. gr. hgl. er að finna hlutræn skilyrði er 

varða sakhæfisaldur sem er ekki háður mati. Annað hvort er einstaklingur nógu gamall til að 

uppfylla skilyrði um sakhæfisaldur eða ekki. Það ákvæði kveður á um að ekki skuli refsa 

einstaklingi ef hann er ekki orðinn 15 ára á verknaðarstundu. Ekki eru til neinar sérreglur um  

hækkun á sakhæfisaldri en því sem nemur 15 árum. Hér er alltaf miðað við lífaldur einstaklings 

en ekki vitsmunalegan aldur. Ástæða fyrir því að verk er refsilaust sem unnið er fyrir þennan 

aldur er sú að börn skortir það að geta gert sér grein fyrir eðli refsinga og afleiðingum þeirra. 

Börn hafa oftast ekki á forræði sínu fjármuni til að greiða sektir og þess þá heldur eiga ekki 

eignir sem gætu verið andlag slíkra sekta því eru varnaðaráhrif slíkra refsinga lítil. Það sem er 

þó aðalástæðan er að það þykir ómannúðlegt og óréttlátt að refsa börnum.  

Þegar ákvörðuð eru tímamörk aldurs eru þrjár leiðir sem hægt er að miða við. Sá fyrsti 

er að miða við upphaf afmælisdags, þessi kostur er þó sakborningi ekki hvað bestur1. Annar 

kosturinn er að miða skuli aldur sakbornings við fæðingarstund hans það er að segja ef hún er 

þekkt. Þriðji kosturinn er þá sá að miða við enda afmælisdags. Það skal þó haft að leiðarljósi 

að ef að fæðingartími er þekktur sem og verknaðarstund skal þá ávallt miða við þann tíma, en 

tími verknaðarstundar er miðaður við framningu frumverknaðar.2 

Í 15. gr. hgl. er svo að finna ákvæði sem hefur að geyma huglægt mat á geðheilbrigði 

einstaklings sem fremur refsiverðan verknað. Ef geðrænir annmarkar eru á svo háu stigi líkt 

og ákvæðið mælir fyrir um getur manneskja verið talin ósakhæf. En farið verður frekar í 

skilgreiningu á hugtakinu geðrænt sakhæfi síðar í umfjölluninni. 

  

                                                           

1 Ármann Snævarr, Almenn lögfræði (Reykjavík, 1972) 276. 
2 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 90-91. 
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3. Skilgreining 15. gr. hgl. 

Það hefur verið talið í gegnum aldanna rás að sá sem ekki hefur skyn á hvers eðlis verknaður 

og hvaða afleiðingar af honum geta hlotist skuli ekki refsað. Sú regla helgast af rótgróinni 

meginreglu refsiréttarins að frelsi til að velja og hafna og skynseminnar sem greinir í sundur 

það sem telst rétt og hvað telst rangt. Ef því er velt upp hver meginástæða refsingar er hvort 

sem um er að ræða endurgjald eða varnaðaráhrif þá getur refsing ekki skilað árangri ef 

sakhæfisskortur er til staðar.3 Geðrænt sakhæfi er hugtak sem fellur undir huglægt 

refsiskilyrði og er háð mati ólíkt skilyrði um sakhæfisaldur sem finna má í 14. gr. hgl. en það 

skilyrði er hlutræns eðlis og er ekki háð mati. 4 Í 15. gr. 19/1940  stendur: ,,Þeim mönnum skal 

eigi refsað, sem sökum geðveiki, andlegs vanþroska eða hrörnunar, rænuskerðingar eða 

annars samsvarandi ástands voru alls ófærir á þeim tíma, er þeir unnu verkið, til að stjórna 

gerðum sínum.“ Þetta orðalag hefur haldist frá setningu laganna 1940.5 Hér verða útskýrð þau 

hugtök sem koma fyrir í 15. gr. hgl. 

3.1 Geðveiki  

Skilgreining á geðveiki líkt og átt er við í 15. gr. hgl. þá er fyrst og fremst átt við sturlun6, geðrof 

eða geðrofssjúkdóma á háu stigi, sem hafa þau áhrif að þeir raska svo um munar 

einstaklingseðli einstaklingsins og valda miklum annmörkum á sálarlífi hans. Þeir sem 

geðveikir eru lifa í eigin hugarheimi og laga staðreyndir að honum. Stuðst er við útskýringar á 

orðinu geðveiki með skilgreiningum geðheilbrigðisfræðinnar eins og þær koma fyrir á þeim 

tíma þar sem ekki er til nein útskýring á orðinu geðveiki í lögum. Algengustu tegundir geðveiki 

eru geðklofi, kleyfhugasýki eða á latínu schizophrenia, geðhvarfasýki einnig psychosis 

psychogenica en það er geðsjúkdómur sem felur i sér sjúkleg viðbrögð þegar alvarlegt slys á 

sér stað eða sambærilegt áfall.7 Hvað varðar sjúkdóminn geðhvörf eða geðhvarfasýki þá er 

það sjúkdómur sem gengur öfganna á milli í oflyndi annars vegar og þunglyndi hins vegar. Á 

milli þessara kasta 

 

                                                           

3 Jónatan Þórmundsson, ,, Mat á geðrænu sakhæfi“ (1968) Tímarit lögfræðinga 21, 22. 
4 Jónatan Þórmundsson,  Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 84. 
5 Alþt. 1939-1940, A - deild. þskj. 43 – 29. mál,  athugasemdir 15. gr. 
6 Jónatan Þórmundsson, ,,Sakhæfi“  (1991) 44  Úlfljótur 277, 291. 
7 Jónatan Þórumundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan) 107. 
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koma svo mislöng tímabil sem fara eftir alvarleika sjúkdómsins þar sem að sjúklingurinn getur 

verið í jafnvægi og á þeim tímapunkti er hann var talinn sakhæfur.8 

3.2 Andlegur vanþroski 

Hvað varðar andlegan vanþroska þá er ekki um eiginlegan sjúkdóm að ræða heldur varanlega 

skerðingu á andlegum þroska. Þessi annmarki þarf að vera á háu stigi sbr. sambærilegt ákvæði 

dönsku refsilaganna sem segir: ,,Mentat retardere i højere grad.“ Viðmiðunarmörkin eru að 

viðkomandi sé með greindarvísitöluna 55-60 stig. Ekki er þó einhlítt hægt að miða eingöngu 

við greindarvísitölu heldur skal frekar leggja heildrænt mat á sálrænt ástand þess sem borinn 

er sökum og ekki lögð sú merking í hugtakið andlegur vanþroski að það eigi við um 

geðsjúkdóma eða aðrar persónuleikaraskanir.9 

3.3 Hrörnun 

Með orðinu hrörnun er átt við eiginlega hrörnunarsjúkdóma sem orsakast vegna rýrnunar eða 

skemmda á heilavef og orsökin sú að viðkomandi hlýtur þroskaskerðingu sem svipar til þeirrar 

þroskaskerðingar sem einstaklingur getur haft meðfædda. Slíkir sjúkdómar geta auk annarra 

vitsmunalegra skerðinga valdið raski á sálar- og tilfinningalífi og haft áhrif á 

skapgerðarmynstur einstaklinga. Sem dæmi um þá sjúkdóma sem að falla undir þessa 

skilgreiningu eru ýmsir ellihrörnunarsjúkdómar eins og alzheimer, parkinson og aðrir 

sjúkdómar sem valda hrörnun á heila. Hrörnun af slíku tagi getur leitt til þess að einstaklingur 

sem aldrei hefur sýnt af sér refsiverða háttsemi  fer að sýna af sér slíka hegðun.10 

3.4 Rænuskerðing 

Rænuskerðing er það ástand þegar má sjá að upplifanir og meðvitund einstaklings takmarkast 

af líkamlegum eða andlegum annmörkum, þar sem að einstaklingur hefur ekki sjálfviljugur 

komið sér í slíka stöðu. Dæmi um slíkt er t.d. margs konar afleiðingar af höfuðáverkum, 

flogaveiki, sjúklega áfengisvíma og sálræn klofning á meðvitund. Það telst til undantekninga  

 

                                                           

8 Jónatan Þórmundsson,  Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 107. 
9 Jónatan Þórmundsson,  Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 107, 108. 
10 Jónatan Þórmundsson,  Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 108. 
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að áfengisvíma geti orðið það sjúkleg að hún rýri sakhæfi manna en þá þarf hún að vera það 

mikil að einstaklingur hefur aldrei áður sýnt af sér slíka háttsemi.11   

3.5 Annað samsvarandi ástand 

Með orðalaginu annað samsvarandi ástand er hér átt við þegar eitthvað annað en talið er upp 

fyrr í lagaákvæðinu gæti haft þau sömu áhrif þannig að einstaklingur sé ófær um að stjórna 

gjörðum sínum. Þetta orðalag er þó ekki notað í geðheilbrigðisfærðum.12 Dæmi um slíkt 

ástand gæti verið sótthiti með meðfylgjandi óráði, heilabólgu, eitrunaráhrifum, taugaveiklun 

á háu stigi og fleira.13 

3.6 Orsakatengsl milli andlegra annmarka og verknaðar 

Sá þáttur sem er hvað erfiðast að meta þegar ákvarðað er sakhæfi einstaklings á grundvelli 

15. gr. hgl. er  hvort að orsök verknaðar megi rekja til þeirra andlegu annmarka er 

viðkomandi hafði á verknaðarstundu og hvort að einstaklingurinn hafi verið alls ófær um að 

stjórna gerðum sínum sökum þessara andlegu annmarka. Þessi skilyrði eru ströng miðað við 

reglur í öðrum löndum.14 

3.7 Lögskýringargögn með 15. gr. hgl.  

Í athugasemdum í greinargerð með frumvarpi til almennra hegningarlaga kemur fram að ekki 

er ætlast til þess að geðveiki og fávitaháttur eða annað svipað ástand sem var til staðar við 

framningu brots eigi alltaf að hafa í för með sér refsileysi. Þegar andlegu annmarkarnir eru 

ekki á eins háu stigi líkt og skilyrt er samkvæmt 15. gr.  þá getur þó komið til þess að 

einstaklingi sé   refsað á grundvelli 16. gr. Þá er litið til þess hvort refsing komi að gagni. Ef svo 

reynist, að refsing sé ekki líkleg til árangurs þá er frekar beitt öðrum úrræðum en fangelsisvist. 

Einnig kemur skýrt fram í athugasemdum í greinargerð  að mat á því hvort að einstaklingur sé 

haldin geðveiki eða öðrum andlegum annmörkum á því stigi er greinir á um í 15. og 16. gr. sé 

það mat dómstóla að ákvarða hvort skilyrðin séu fyrir hendi.15 

                                                           

 
12 Jónatan Þórmundsson , Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 108. 
13 Jónatan Þórmundsson, ,,Sakhæfi“  (1991) 44 Úlffljótur 277, 292. 
14 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 110. 
15 Alþt. 1939-1940, A- deild. þskj. 43 – 29. mál,  athugasemdir við 15. gr.  



6 

 

Orðalag ákvæðisins gefur þó til kynna að einstaklingur þarf að eiga við geðræn 

vandamál og eða eiga við andlegan vanþroska að etja á  háu stigi þegar ólögmætur verknaður 

er framinn til að ósakhæfi geti átt við.  Þegar einstaklingur sem brotið hefur af sér og talið er 

að hann sé ósakhæfur samkvæmt þessu ákvæði  skal hann ekki sæta refsingu. Hins vegar þá 

getur verið að líta þurfi til 62. gr. hgl. sem kveður á um að maður geti verið látinn sæta 

öryggisgæslu ef nauðsynlegt þykir vegna réttaröryggis ef aðrar vægari ráðstafanir duga ekki 

svo sem lögræðissvipting eða nálgunarbann. Ósakhæfir menn geta einnig verið látnir sæta 

eignaupptöku og réttindasviptingu.16 

Þegar kannað er hvort að einstaklingur geti verið ósakhæfur skv. 15. gr. hgl. fer fram 

fjögurra þrepa mat. 

3.8 Fjögurra þrepa mat 15. gr. hgl. 

Þegar farið er í það að meta hvort að sakborningur geti verið ósakhæfur fer fram fjögurra 

þrepa mat. Í því felst að í fyrsta lagi er athugað hvort sökunauturinn eigi við þá andlegu 

annmarka að stríða er greinin tekur til, í öðru lagi hvort að á verknaðarstundu hafi þessir 

annmarkar verið til staðar hjá viðkomandi svo í þriðja lagi hvort að tenging hafi verið milli 

verknaðar og andlegu annmarkanna. Þegar á allt þetta er litið er svo skoðað hvort 

einstaklingurinn hafi verið alls ófær um að hafa stjórn á gjörðum sínum vegna þessarar 

vanheilsu.17 

3.9 Þróun í geðlæknisfræðum og hið lögfræðilega mat. 

Skrifað hefur verið um samspil hins lögfræðilega mats annars vegar og hins læknisfræðilega 

mats hins vegar í fræðiskrifum. Árið 1968 birtist grein eftir Jónatan Þórmundsson 

lagaprófessor sem fjallaði um þetta samspil. Í greininni er komið  inn á það að þróun á 

hugtakinu geðrænt sakhæfi geti breyst mikið þar sem miklar þróanir hafi verið í 

geðlæknisfræði frá setningu laganna 1940. En mikil vitundarvakning hefur verið meðal fólks 

um geðheilbrigði og einnig hafa læknar og aðrir fræðimenn dýpri þekkingu sem bæði hefur 

komið með reynslu og opinni umræðu auk þess sem tækniframfarir hafa lagt sitt á 

vogarskálarnar í þessari þróun. 

                                                           

16 Jónatan Þórmundsson, ,, Mat á geðrænu sakhæfi“ (1968) Tímarit lögfræðinga 21, 23. 
17 Jónatan Þórmundsson, ,, Mat á geðrænu sakhæfi“ (1968) Tímarit lögfræðinga  21, 23. 
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Jónatan segir í þessari grein sinni og gefur það til kynna að hugtakið geti með tímanum 

bæði þrengst og víkkað og sé í raun háð framförum í geðlæknisfræðum. 18 Mætti þá koma 

með þá vangaveltu hvort að hið lögfræðilega mat hafi fylgt þessari þróun, það er að segja 

hvort að túlkun lagaákvæðisins eins og það var við setningu laganna, speglist í þeirri þróun og 

meiri þekkingu sem orðið hefur á sviði geðlæknisfræðinnar. 

  

                                                           

18 Jónatan Þórmundsson, ,, Mat á geðrænu sakhæfi“ (1968) Tímarit lögfræðinga  21, 23. 



8 

 

4. Skilgreining 16. gr. hgl. 

Í 16. gr. hgl. er að finna það ákvæði sem ætlað er að vera einhvers konar net fyrir þá 

einstaklinga sem eru haldnir geðrænum annmörkum en falla ekki nægjanlega inn í skilyrði 15. 

gr. hgl.  Samkvæmt þessari grein er ekki verið að meta sakhæfi heldur skal þeim refsað er 

undir þessa grein falla en 2. mgr. 16. hgl. heimilar að ef stofnun verður til, ætluð slíkum 

mönnum, þá megi þeir taka út refsingu sína þar en einungis ef svo er talið að fangelsisvist 

komi ekki að gagni. Samkvæmt þessari grein er ekki verið að meta hvort einstaklingur sé 

sakhæfur eða ekki. Hins vegar getur verið svo ástatt um mann, að þó svo að hann teljist 

sakhæfur og skuli refsað, að refsing beri ekki árangur. Eru þá sams konar úrræði notuð fyrir 

þá einstaklinga líkt og þá sem falla undir 15. gr. hgl. 19 Í 16. gr. hgl. segir:  

Nú var maður sá, sem verkið vann, andlega miður sín, svo sem vegna vanþroska, 
hrörnunar, kynferðilegs misþroska eða annarrar truflunar, en þetta ástand hans 
er ekki á eins háu stigi og 15. gr. getur, og skal honum þá refsað fyrir brotið, ef 
ætla má eftir atvikum og eftir að læknisumsagnar hefur verið leitað, að refsing geti 
borið árangur. 

Í 2. mgr. segir: „Verði til stofnun, ætluð slíkum mönnum, sem í þessari grein getur, má ákveða 

í refsidómi, að sakborningur skuli taka út [refsingu] sína í stofnuninni.“20 

Að baki þessarar greinar líkt og í 15.gr er það að andlegu annmarkarnir séu til staðar 

þegar að verknaður er framinn. Áherslan er lögð á verknaðarstund en ekki að tengsl þurfi að 

vera til staðar milli sálrænna þátta og verknaðar líkt og skilyrði 15. greinar gera ráð fyrir. 

4.1  Vanþroski 

Með hugtakinu vanþroski er hér fyrst og fremst átt við vitræna þroskaskerðingu, þó ekki á það 

háu stigi og 15. gr. mælir um. Það er þó þannig að oft er um að ræða eins annmarka í báðum 

greinunum en hann er á því stigi að hann fellur ekki undir 15 gr. og getur þá mögulega fallið 

undir 16. gr. Þar sem vanþroski sem þarf að vera til staðar skv. 15. gr. er á bilinu 55-60 stig, þá 

má áætla að sá sem er fyrir ofan 60 stig geti fallið undir 16. gr. Efri mörk þessara 

greindarviðmiðunar hafa gjarnan verið áætluð 75-80 stig en þó er ekki líkt og samkvæmt 15. 

gr. hgl. eingöngu hægt að líta til greindarvísitölunnar. Undir hugtakið vanþroski falla einnig 

                                                           

19 Jónatan Þórmundsson, ,,Sakhæfi“ (1991) 44 Úlfljótur 277, 293.  
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ýmsar persónuleikaraskanir. Slíkar raskanir sem átt er við eru oftast ólæknanlegar en þó geta 

sumar hverjar lagast með tímanum. Dæmi um hvernig slíkar raskanir koma fyrir er t.d. að 

einstaklingur er hömlulaus og hefur litla sjálfsstjórn, sjálfmiðað tilfinningalíf, siðferðis- og 

sektarkennd er takmörkuð og fíknihegðun svo eitthvað sé nefnt. Þeir einstaklingar sem eru 

með persónuleikaröskun eða raskanir af einhverju tagi eiga gjarnan erfiðara með að læra af 

fyrri mistökum, eru hvatvísari án þess að velta fyrir sér afleiðingunum.21 22 

4.2 Hrörnun 

Sú hrörnun sem átt er við skv. 16. gr. er sú sama og 15. gr. tiltekur nema að hrörnunin er ekki 

eins mikil.23 

4.3 Kynferðislegur misþroski 

Kynferðislegur misþroski er ekki eiginlegt sjúkdómshugtak en getur þó verið tengt við ýmsar 

persónuleikatruflanir. Enn sem komið er hefur lítið verið komið inn á þetta hugtak í 

dómaframkvæmd.24  Það er þó dæmi um dóm þar sem komið er inn á þetta hugtak og verður 

sá dómur reifaður hér síðar.25 

4.4 Tímasetning andlegra annmarka 

Í 16. gr. hgl. er gert ráð fyrir því að vanheilsan sem greinin tekur til sé til staðar á 

verknaðarstundu. Andleg vanheilsa er í raun frekar þýðingarlítil eftir frumverknað, það er að 

segja eftir hina refsiverðu háttsemi, þegar litið er til refsákvörðunar26 

4.5 Mat á árangri refsinga 

Þegar fram fer mat á því hvort að refsing sé líkleg til að bera árangur er skilyrt samkvæmt 16. 

gr. hgl. að leita álits hjá lækni áður en refsing er metin. Hlutverk lækna í þessu mati er það að 

meta andlega heilsu sakbornings á verknaðarstundu ásamt því hver hin andlega heilsa er við 

 

                                                           

21 Jónatan Þórmundsson,  Afbrot og Refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 112. 
22 Jónatan Þórmundsson, ,,Sakhæfi“  (1991) 44 Úlfljótur 277, 295.   
23 Jónatan Þórmundsson,  Afbrot og Refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 113. 
24 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og Refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 113. 
25 Hrd.  24. febrúar 1987 í máli nr. 348/1987. 
26 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og Refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 113. 
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 framkvæmd matsins.  Ekkert kemur um það í greinargerð með 16. gr. laganna  hvernig slíku 

mati er háttað en í því segir:  

Geðveiklun, fávitaháttur og aðrir andlegir brestir eru svo margvíslegir og á svo 
mismunandi stigum, að ekki er unnt að ákveða almennt, hvenær brot eiga að vera 
refsilaus af þeim sökum. Stundum er þetta og misjafnt eftir tegund veiklunarinnar 
og tegund afbrotsins. 

Síðar í greinargerð með 16. gr. hgl segir: „Oftast mundi ástand, sem í 16. gr. getur, vera 

varanlegt, þótt ekki þyki ástæða til þess að gera varanleik þess að skilyrði fyrir þvi, að 

ákvæðum greinarinnar megi beita.“27 Geðlæknar hafa ekki verið viljugir til að tjá sig um hvort 

að refsing sé líkleg til árangurs og hafa gjarnan notast við mjög varfærið orðalag þegar þeir 

láta uppi slíkt mat. Þeir notast gjarnan við orðalag líkt og að refsing sé sennileg þýðingarlaus, 

tæplega beri refsing árangur o.þ.h.28 Slíkt orðalag var notað í dómi hrd. 164/200329 komst 

matsmaður/sálfræðingur að þeirri niðurstöðu um sakborning að „einhliða refsivist“ bæri „ekki 

mikinn árangur“. Hann væri ekki viss um að ákærði  „læri af því.“ Þar sem ekki er til nein 

ákveðin vísiregla sem ber að fara eftir til að meta það hvort að refsing geti borið árangur og 

ekki kemur fram í lögskýringargögnum hvað beri að leggja til grundvallar við mat þess, er 

eðlilegt að læknar gæti varkárni við allar staðhæfingar þess efnis.30 

Þegar tekin er ákvörðun um refsingu samkvæmt þessu ákvæði þarf að sýna fram á að 

til staðar séu einn eða fleiri andlegir annmarkar sem greinin kveður á um. Í lagaákvæðinu eru 

talin upp í dæmaskyni þeir andlegu annmarkar sem þurfa að vera til staðar hjá 

einstaklingnum. Þessir annmarkar eru þó ekki á eins háu stigi og þeir annmarkar er 15. gr. 

greinir á um. Þó er það oftast nær þannig að sú vanheilsa sem kveðið er á um þarf að vera 

varanleg það er þó ekki skilyrði. Hvergi kemur fram um hvers konar árangur þarf að vera um 

að ræða svo að refsing teljist bera árangur. Tilgangur refsinga er að framkalla varnaðaráhrif. 

Varnaðaráhrif refsinga eru tvenns konar almenn og svo sérstök. Almenn varnaðaráhrif eru 

þau að refsing hafi þær afleiðingar að hún fæli aðra frá því að fremja refsiverðan verknað. 

Hvað varðar sérstök varnaðaráhrif er átt við annars vegar að brotamaður hefur á þeim tíma, 

er hann afplánar refsingu, minni möguleika á því að brjóta af sér á meðan og hins vegar að 

                                                           

27 Alþt. 1939-1940, A- deild. þskj. 43 – 29. mál,  athugasemdir með 16. gr. 
28 Jónatan Þórmundson, Afbrot og Refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 114. 
29 Hrd. 18. Desember 2003 í máli nr. 164/2003. 
30 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og Refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 114. 
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upplifun hans af refsingu sé líkleg til að hann leiðist ekki aftur út í afbrot.31 Það er almennt 

þannig að við slíkt mat sé lögð rýmkandi skýring og farið eftir því að sá kostur sé lagður til 

grundvallar sem telst sanngjarnastur og skili bestum árangri.32 Við slíkt mat þarf að skoða 

sakborning með tilliti til andlegar heilsu og hverjar líkurnar eru á því að hann nái bata. Ekki er 

nægilegt að notast einungis við læknisfræðilega mælikvarða þar sem að einnig þarf að horfa 

til atriða sem eru tengd refsingunni og er í raun fremur hlutverk dómara að ákvarða um hvort 

að refsing muni bera árangur.33                                                                                                                                   

  

                                                           

31 Sigurður Tómas Magnússon, Hildigunnur Ólafsdóttir Ákvörðun refsiábyrgðar (Bókaútgáfa Orators 2003) 79. 
32 Jónatan Þórmundson, Afbrot og Refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 114. 
33 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og Refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 115. 
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5. Dómaframkvæmd Hæstaréttar frá árinu 1940 til 

2017  þar sem reynir á túlkun 15.  og 16. gr. hgl.  

Hér verður farið í dómaframkvæmd þar sem reynt hefur á skilyrði um geðrænt sakhæfi en 

einnig mat á því hvort refsing sé líkleg til árangurs. Skoðað verður einna helst mörk á milli 

geðræns sakhæfis 15. gr. hgl. og matið er fram fer á því hvort refsing sé líkleg til árangurs 

samkvæmt 16 gr. hgl. en þá þurfa að vera til staðar sömu andlegu annmarkar og koma fyrir í 

15. gr. hgl. á verknaðarstundu en þó ekki á eins háu stigi. Dómaframkvæmdin sem hér er 

skoðuð er frá upphafsári laganna 1940 til 2017. Leitast verður við að skoða hvort dómstólar 

notist við 16. gr. hgl.  í dómsúrlausnum sínum þegar skilyrði 15. gr. hgl. eru ekki öll uppfyllt en 

einstaklingur þó með andlega annmarka líkt og kveðið er á um í 15. gr. hgl. en þó ekki á eins 

háu stigi. Það hefur ekki verið komið á eiginlegri stofnun sem vísað er í 2. mgr. 16. gr. hgl. eða 

hún útlistuð frekar í lögunum nema á þann hátt að viðkomandi geti vistast á ,,viðeigandi 

hæli.“34 

Í dómi Hæstaréttar Íslands frá 16. mars 1948 í máli nr. 45/1947 þar hafði maður verið 

ákærður ásamt öðrum vegna fölsunar á fjórum tékkaávísunum. Í mati læknaráðs ásamt mati 

geðlækna kom fram að hann væri ekki haldinn geðveiki en væri með vitsmunalegan þroska á 

borð við 9-11 ára gamals barns. Refsing væri ekki líkleg til árangurs. Héraðsdómur mat það 

svo að ákærða yrði ekki gerð refsing á grundvelli 16. gr. hgl. Ástæðulaust þótti að gera 

ráðstafanir varðandi 62. gr. hgl. Málinu var áfrýjað til Hæstaréttar þar sem einnig var farið 

fram á annað mat á sakhæfi ákærða. Var það metið sem svo með tilliti til gagna, framburðar 

ákærða og æviferils hans mætti telja líklegt að refsing bæri árangur. Ákærði hlaut því 5 

mánaða fangelsisdóm.  

Í dómi Hæstaréttar Íslands frá 28. júní 1949 í máli nr. 33/1949 voru málavextir þeir að 

maður réðist inn á heimili vopnaður saxi og stakk  ítrekað tvær ungar stúlkur 2ja ára og 8 ára. 

Sú yngri lést samstundis af sárum sínum en sú eldri slapp og náði í móður sína. Hann réðist 

einnig á hana en þær náðu þó að komast undan. Í áliti yfirlæknis kom fram að hann hafi átt 

við geðveilu að stríða en ekki vanþroska né geðveiki. Í viðbótarskýrslu tekur yfirlæknirinn fram 

að hann telji andlegu anmmarka ákærða ekki falla undir 15. gr. hgl. en telur þó að 16. gr. hgl. 

                                                           

34 Almenn hegningarlög nr 19/1940, 62. gr.   
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eigi betur við í þessi tilfelli og geti ekki með vissu fullyrt um það að refsing beri árangur en telji 

það frekar ósennilegt. Héraðsdómur var sammála mati læknisins og mat það svo að 

annmarkarnir næðu 16. gr. hgl. Honum yrði þó gert að sæta öryggisgæslu samkvæmt 62. gr. 

hgl. Málinu var áfrýjað til Hæstaréttar en þar komust dómarar að annarri niðurstöðu. 

Hæstiréttur mat það svo að þar sem að ákærði hefði bæði fyrir og eftir verknaðinn fengið 

brjálsemisköst og engin önnur ástæða væri fyrir gjörðum hans en að hann hefði verið í slíku 

geðveikis ástandi. Hann hafði framið verknaðinn fyrir opnum tjöldum og í reynd tilviljun 

hverjir það voru sem urðu fyrir árásinni. Hæstiréttur taldi að hann hefði verið alls ófær um að 

stjórna gjörðum sínum. Ákærða var því ekki refsað fyrir glæpinn á grundvelli 15. gr. hgl. Talið 

var rétt vegna sjúkdómsástands ákærða og vegna almannaöryggis að honum yrðu gert að 

sæta öryggisgæslu ævilangt samanber 62. gr. hgl. Í dómi  Hæstaréttar Íslands frá 3. maí 1953 

í máli nr. 56/1954 en þar hafði maður sest upp í bíl hjá manni og skotið hann með þeim 

afleiðingum að hann slasaðist á auga. Ákærða var gert að sæta geðheilbrigðisrannsókn. Í henni 

kom fram að hann væri „vitgrannur en þó ekki fáviti.“ Vitmunalegur þroski hans var talinn 

vera um 12 ára aldurinn. Hann hafði alist upp við erfiðar aðstæður og talið að hann væri „af 

brengluðu bergi brotinn.“ Það var þó talið að hann væri sakhæfur. Héraðsdómur var sammála 

mati geðlæknis um að ákærði væri sakhæfur og var honum  gert að sæta 6 ára fangelsisvistar 

ásamt því að vera  sviptur kosningarétti, auk rétti til að gegna opinberum störfum ásamt 

meðferð skotvopna. Hæstiréttur staðfesti dóm héraðsdóms. Ekki er 15. gr. hgl. orðuð né 16. 

gr. hgl. en þó virðist fara fram ákveðið mat samkvæmt 15. gr. hgl hvað varðar þroska 

mannsins. 

Í dómi Hæstaréttar Íslands frá 4. mars 1955 í máli nr. 2/1954 var maður ákærður vegna 

líkamsárásar og þjófnaðar er hann hafði ráðist á mann og stolið af honum peningaveski sem 

innihélt 1200 krónur. Fram fór geðheilbrigðismat á honum. Hann var talinn vera með 

áskapaða vangefni sem yrði verri undir áhrifum áfengis. Hann ætti erfitt með sjálfsstjórn ef 

hann fengi einhverja hugdettu og hugaði ekki að afleiðingunum. Talið var að vitsmunaskortur 

hans leiddi til þess að litlar vonir væru um breytingar á lifnaðarháttum. En í mati geðlæknis 

kom annars þetta fram að í viðtölum, er ákærði undirgekkst, þá hafi hann lagt fyrir hann ýmsar 

greindarþrautir og hefðu niðurstöður úr þeim leitt í ljós að hann væri mjög treggáfaður. 

Geðlæknirinn taldi miðað við þessar prófanir að vitsmunalegur aldur ákærða væri á borð við 

8-9 ára gamals barns. Greindarvísitalan væri á bilin 60-70. Hann taldi þó að ákærði væri 
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sakhæfur. Héraðsdómur var sammála geðlæknismatinu og dæmdi hann til 3 mánaða 

fangelsisrefsingar. Hæstiréttur staðfesti dóm héraðsdóms. Vanþroski hans var ekki á eins háu 

stigi líkt og skilyrði eru samkvæmt 15. gr. hgl. Hann var metinn sakhæfur þar sem að 

vanþroskinn væri ekki á það háu stigi líkt og 15. gr. hgl. tiltekur eða 55-60 stig.  

Ef vikið er aftur að vanþroska líkt og kemur fyrir í 16. gr. að þá eru efri mörkin þar talin 

vera 75-80 stig líkt og að framan greinir. Samkvæmt því hefði jafnvel átt að meta hvort að 

refsing væri líkleg til að bera árangur þar sem vitmunalegur þroski ákærða var talin vera 60-

70 stig. Það virðist þó ekki hafa farið fram slíkt mat í þessu máli. 

Í dómi  Hæstaréttar Íslands frá 24. mars 1958 í máli nr. 159/1957 voru málavextir þeir 

að maður varð konu að bana er hann skaut á hana úr byssu og hún lést skömmu síðar. Fram 

fór mat á sakhæfi ákærða. Í því kom fram að hann væri hvorki fáviti né með geðveilu í 

almennum skilningi þess orðs. Hann væri haldinn tímabundinni drykkjusýki en einnig væri 

hann með vefrænan taugasjúkdóm, Wilsons-sjúkdóminn, sem gæti orsakað ósjálfráð 

taugaviðbrögð. Við verknaðinn var maðurinn þó ekki undir áhrifum áfengis en var haldinn 

langvarandi svefnleysi. Fram fór athugun á manninum á geðspítala en komu ekki fram nein 

geðveikiseinkenni nema í fimm skipti sem myndu teljast geðlagssveiflur líkt og koma fram hjá 

mönnum sem haldnir eru mikilli drykkjusýki. Hann virtist gera sér grein fyrir gjörðum sínum 

og skilja viðbrögð almennings. Héraðsdómur taldi ákærða sakhæfan og lagði mat geðlækna til 

grundvallar dómsniðurstöðu. Vegna langvarandi svefnleysis var þó horft á það varðandi 

ákvörðun refsingar. Honum var gert að sæta fangelsi í 16 ár. Dómnum var áfrýjað til 

Hæstaréttar en Hæstiréttur dæmdi ákærða einnig í 16 ára fangelsi. Í þessum dómi eru 15. gr. 

hgl. og 16. gr. hgl. ekki orðaðar.  Þó fór fram sakhæfismat en ekki er vikið af því hvort refsing 

sé líkleg til að bera árangur. 

Í dómi  Hæstaréttar Íslands frá 15. febrúar 1960 í máli nr. 144/1959 höfðu tveir bræður 

hrakið bónda af býli sínu og veitt honum líkamsáverka. Í kjölfarið bar annar bróðirinn eld að 

húsinu en hinn bróðirinn lét hjá líða að slökkva eldinn eða tilkynna hann. Hann var dæmdur í 

8 mánaða fangelsi í héraðsdómi. Hinn bróðirinn er bar eldinn að húsinu var látinn gangast 

undir geðheilbrigðisrannsókn. Í henni kom fram að hann væri hvorki geðveikur né fáviti. Hann 

hefði  þó verið haldinn vanþroska en einnig væri hann haldin kleyfhugaskapgerð. Geðveila 

hans var talin vera á háu stigi. Hann var talinn vera frekar einrænn og framtakslaus en með 

víni missti hann stjórn á sér og gæti orðið allt að viti sínu fær og var talið að um slíkt ástand 
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hefði verið að ræða er hann framdi verknaðinn. Geðlæknirinn mat hann sakhæfan. 

Héraðsdómur vísaði í matsgerðina og taldi hann einnig sakhæfan og var hann dæmdur í 2 ára 

fangelsi. Hæstiréttur staðfesti dóm héraðsdóms að mestu leyti nema að fangelsisrefsing 

bróðurins sem ekki hafði borið eldinn að bænum var þyngd úr 8 mánuðum í 2 ár. 

Í dómi  Hæstaréttar Íslands frá 14. október 1968 í máli nr. 3/1968 hafði maður ráðið 

eiginkonu sína af lífi með ráðnum  hug er hann ruddist með látum inn í íbúð þeirra og stakk 

hana með hnífi. Hann stakk einnig konu er reyndi að komast upp á milli átaka hans við konuna 

og hlaut hún stungusár í vinstra læri. Hann var látinn sæta geðheilbrigðisrannsókn og í henni 

kom fram að hann væri ekki vanþroska heldur vel gefinn. Þó kom fram að hann væri haldinn 

mjög djúpstæðum persónugöllum og skapgerðartruflunum en einnig væri hann langrækinn 

og hefði tilhneigingu til öfgafullra viðbragða og væri haldinn árásarhneigð. Tilfinningarlíf hans 

væri einnig mjög óþroskað. Geðlæknir taldi hann sakhæfan með sérstöku tilliti til greindar og 

lögfræðimenntunar. Héraðsdómur vitnar í álitsgerð geðlæknis í niðurstöðu sinni og dæmir 

ákærða sakhæfan. Hann fékk 16 ára fangelsisdóm auk þess sem hann var sviptur leyfum til 

málsflutnings fyrir héraðsdómi og Hæstarétti. Málinu var áfrýjað til Hæstaréttar og 

Hæstiréttur staðfesti dóm héraðsdóms.  

Í dómi Hæstaréttar Íslands frá 19. júní 1979 í máli nr. 79/1979 hafði sakborningur játað 

af hafa orðið valdur að dauða unnustu sinnar með því að skjóta hana inni í bíl sínum þegar 

hún hafði farið fram á sambandsslit. Fram fór geðheilbrigðismat þar sem fram kom í því að 

ákærði væri ekki haldinn geðveiki eða fávitahætti og að telja mætti af gögnum málsin að 

ákærði væri treggáfaður og haldinn persónuleikaröskunum. Hann hefi verið haldinn 

,,phychisis reactiva dressiva.“ við verknaðinn. Þó hefði sjúkdómurinn ekki verið á eins háu stigi 

og skilyrði 15. gr. hgl. kveða á um en ástand hans myndi frekar falla undir það sem um er rætt 

í 16. gr. sömu laga. Héraðsdómur var sammála niðurstöðu matsgerðarinnar og dæmdi ákærða 

í 16 ára fangelsi. Málinu var áfrýjað til Hæstaréttar og við áfrýjun málsins var óskað eftir því 

áliti frá læknaráði. Læknaráð var sammála matinu er fór fram fyrir héraðsdómi og taldi að 16. 

gr. hgl. ætti frekar við í þessu tilfelli í stað 15. gr. hgl. Læknaráð taldi að refsing væri líkleg til 

árangurs. Hæstiréttur tók undir sakhæfismatið en mildaði dóminn úr 16 árum niður i 14 ár. 

Í dómi Hæstaréttar Íslands frá 29. september 1983 í máli nr. 53/1983 hafði maður verið 

ákærður fyrir hrottafengna líkamsárás, nauðgun og tilraun til manndráps. Verknaður fólst í 

því að hann fékk 15 ára stúlku til að koma með sér á afvikinn stað þar sem að hann réðist á 
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hana og barði í höfuðið með steini er hún vildi ekki þýðast hann. Stúlkan missti meðvitund. 

Hann stakk hana svo ítrekað með skrúfjárni og bar eld að kynfærum hennar og geirvörtum 

einnig sem hann reyndi að hafa mök við hana meðvitundarlausa. Hann skildi hana svo eftir úti 

við frostmark og hrein tilviljun var að stúlkan fannst lifandi. Ákærði gekkst undir geðrannsókn 

sem að leiddi það í ljós að hann væri haldin geðvilluskapgerð, hefði takmarkaða 

siðferðiskennd, væri kærulaus og kaldlyndur. Hann skorti einnig hæfni til að læra af 

reynslunni. Fangelsisrefsing eða sektir myndu ekki breyta hegðun hans til batnaðar. Ekki 

fundust nein einkenni um virka geðsjúkdóma og áleit geðlæknir svo að ákærði væri sakhæfur. 

Héraðsdómur og Hæstiréttur voru sammála sakhæfismatinu og ákærða var gert að sæta 10 

ára fangelsi. 

Í þessum dómi  er ekki orðuð með beinum hætti 15. gr. hgl eða 16. gr. hgl. en fram fer 

sakhæfismat og er ákærði talinn vera sakhæfur þar sem hann ber vitund á verknaðinn og 

afleiðingarnar. Hann er þó greinilega haldinn miklum andlegum annmörkum líkt og listaðar 

eru upp í matinu og er tekið fram að refsing sé ekki líkleg til árangurs. Í matinu er komið inn á 

að best væri að hann væri á lokaðri stofnun og yrði í langvarandi verkþjálfun ásamt slökun án 

lyfjagjafar og nauðsynlegt að hann væri undir langvarandi eftirliti/pössun.  Hann var þó látinn 

sæta 10 ára fangelsisrefsingar en ætla mætti að í þessum dómi hefði verið hægt að líta til 

úrræða 62. gr. hgl. um öryggisvistun ef refsing er ekki líkleg til árangurs. 

Í dómi Hæstaréttar Íslands frá 24. febrúar 1987 í máli nr. 348/1987 var sakborningur 

ákærður vegna ýmissa kynferðisbrota gagnvart börnum. Í forsendum Hæstaréttar kemur fram 

að ákærði hafi gengið undir geðheilbrigðisrannsóknir, seinast í janúar 1987. Niðurstöður 

hennar leiddu í ljós að ákærði væri haldinn alvarlegum persónuleikatruflunum sem lýstu sér í 

því að ákærði væri hömlulaus og ætti erfitt með að stjórna hvötum sínum. Undir áhrifum 

áfengis á hann enn erfiðara með sjálfsstjórn. Þau brot er hann var ákærður fyrir voru öll framin 

undir áhrifum áfengis. Var talið að fangelsisrefsing ein og sér, líkt og honum hafði verið gert 

að sæta áður, hefði ekki haft þau áhrif sem skyldi. Talið var að líklegra til árangurs væri 

áfengismeðferð og læknismeðferð sem myndu hjálpa honum að vinna bug á áfengissýki sinni 

og þeim kynferðislega misþroska er hann var haldinn. Héraðsdómur dæmdi ákærða til að sæta 

2 og ½ árs fangelsisvistar. Hæstiréttur hins vegar dæmdi hann í 9 mánaða fangelsi en honum 

var einnig látið gert að sæta 15 mánaða vist á viðeigandi hæli með vísan til  65. gr. hgl. (nú 62. 

gr. hgl.).  
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Í dómi Hæstaréttar Íslands frá 22. júní 1990 í máli nr. 418/1989 segir að þar hafi maður 

drepið annan mann með því að stinga hann 10 stungum í bak og herðar og skera hann í brjóst 

og háls. Í vottorði SP fangelsislæknis kom fram að hann hefði sýnt merki um mikla geðveiki, 

tengsl hans við raunveruleikann væri ekki í líkingu við eðlilega hugsun. Læknirinn taldi að 

maðurinn væri með geðklofa og dómgreinda hans og mat á raunveruleikanum væri af 

skornum skammti vegna þessa sjúkdóms þegar verknaðurinn var framinn. Mat læknirinn svo 

að hann teldi ákærða ósakhæfan. Héraðsdómur var sammála mati geðlæknisins og dæmdi 

manninn ósakhæfan og var hann sýknaður með vísan til 15. gr. hgl. Honum var þó gert að 

sæta öryggisgæslu með vísan í 62. gr. hgl. Hæstiréttur staðfesti þessa niðurstöðu. 

Í dómi Hæstaréttar Íslands frá 2. apríl 1998 í máli nr. 8/1998 höfðu tvíburabræður verið 

ákærðir fyrir að hafa banað manni í Heiðmörk. Annar bróðirinn hafði slegið brotaþolann 

tvívegis með grjóthnullungi í höfuðið en hinn hafði keyrt yfir hann. Í mati geðlækna kom fram 

að annar bróðirinn væri ekki haldinn eiginlegum geðsjúkdómi né með skerta greind. Hann 

hafði þó merki um persónuleikaröskun sem lýstu sér í samskiptaörðugleikum og 

skapgerðarbrestum. Aðstæður i bernsku hans voru ófullnægjandi hvað varðar uppeldi og 

félagslegar aðstæður. Einnig var skólasókn hans af skornum skammti. Hann var fundinn sekur 

um þá þætti verknaðarins er sneru að honum og var talið að orsökin væri vegna framgreindra 

skepgerðarbresta ásamt áfengisvímu. Í mati geðlækna komu engin einkenni fram um 

geðsjúkdóm þó að ef til vill hafi áfengisvíman haft áhrif á dómgreind hans á verknaðarstundu. 

Hann var talinn sakhæfur og fékk 12 ára fangelsi. Hvað varðar hinn tvíburabróðurinn þá hafði 

hann sögu um geðræn vandamál. Hann hafði í tvígang vistast inni á geðdeild áður en 

verknaðurinn átti sér stað. Fram kom að það kæmi fyrir að hann sæi ofsjónir og heyrði raddir. 

Niðurstaða geðrannsóknar leiddi í ljós að hann væri með geðsjúkdóminn geðklofa og það hafi 

ekki komið fram merki um greindarskort en vísbendingar um persónuleikaröskun. Talið var að 

ákærði hafi átt við afleiðingar geðsjúkdóms sín að stríða á verknaðarstundu. Taldi læknirinn 

að sakhæfi ákærða væri skert og ákvæði 16. gr. hgl. ætti við í þessu tilfelli.  Geðlæknir kom 

fyrir dóm og lét þar upp álit sitt á því að hann teldi að ákærði myndi trúlega skynja þýðingu 

refsingar en vegna áhrifa, sökum geðrænna vandamála, væri rökhugsun, dómgreind og 

tilfinningar ákærða þannig að hann myndi ekki gera sér grein fyrir varnaðaráhrifum  

fangelsisrefsingar og miklar líkur væru á því að sjúkdómur hans gæti versnað. Var því mat 

geðlæknisins að refsing bæri ekki árangur. Héraðsdómur féllst á það mat að ákærði væri 
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sakhæfur og að 16. gr. hgl. ætti við en þó taldi dómurinn að refsing væri líkleg til árangurs. 

Héraðsdómur fjallaði ekkert sérstaklega um sakhæfi hins bróðurins. Þeim var báðum gert að 

sæta fangelsisrefsingarn, annar fyrir manndráp og fékk 16 ára fangelsi  en hinn fyrir hlutdeild 

og hlaut 8 ára fangelsi. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms um sakhæfi þess er 

framdi manndrápið og honum yrði gert að sæta refsingu.  Hæstiréttur taldi að honum yrði 

ekki gert að afplána refsingu sína á viðeigandi stofnun samanber 62. gr. hgl. Hæstiréttur 

þyngdi dóm bróðurins sem var dæmdur vegna hlutdeildar úr 8 árum yfir í 12 ár. Í niðurstöðu 

þessa dóms virðist vera að dómarar hafi ekki tekið mið af því mati er fram fór um hvort að 

refsing bæri árangur. Þess í stað var maðurinn látin sæta 16 ára fangelsisrefsingu. Ákærði fór 

fram á það að refsing hans yrði inni á viðeigandi stofnun með vísan til 2. mgr. 16. gr. hgl. Með 

bréfi fangelsismálastofnunar voru þau svör gefin að ekki hefði verið komið á fót slíkri stofnun 

líkt og greinin tiltekur en þó færi fram réttargæsla að Sogni í Ölfusi og í einhverjum tilfellum 

hafi komið þar fangar og afplánað hluta refsingar sinnar þar. Þó var ekki talið að skilyrði um 

afplánun á slíkri stofnun væru uppfyllt.  

Í dómi  Héraðsdóms Reykjaness frá 4. október 2001, í máli nr. S-503/2001 hafði maður 

verið ákærður fyrir alvarlega líkamsárás þar sem hann hafði veist að móður sinni á heimili 

hennar vopnaður skærum og skorið hana á háls. Honum var einnig gefið að sök að hafa kýlt 

og sparkað í lögreglumann og fyrir að hafa bitið annan lögreglumann í eyrað. Ákærði bar fyrir 

sig að hann hefði verið búinn að reykja hass og drekka mikið áfengi. Hann hefði heyrt raddir 

sem sögðu honum að skaða móður sína. Hann hefði því náð í skæri, farið til móður sinnar og 

veist að henni með þeim hætti að hann skar hana á háls. Fram kom í skýrslu geðlæknis að 

ákærði ætti við alvarlega geðsjúkdóma að stríða sem væru geðrof og geðklofi. Hann taldi 

ákærða hafa verið ófæran á verknaðarstundu til að hafa stjórn á gjörðum sínum. 

Héraðsdómur var sammála skýrslu geðlæknis og komst að þeirri niðurstöðu að ákærði væri 

ósakhæfur samkvæmt 15. gr. hgl. Þó taldi dómurinn vegna alvarleika verknaðar og með vísan 

í skýrlsu geðlæknis um andlegt ástand ákærða, að honum yrði gert að sæta öryggisgæslu með 

vísan í 62. gr. hgl. 

Í dómi Hæstaréttar Íslands frá 24. janúar 2002 í máli nr. 446/2001 hafði einstaklingur 

verið ákærður vegna líkamsárásar. Hann hafði ráðist á ungan dreng sem var að spila fótbolta 

og lærbrotið hann. Hann gekkst undir geðrannsókn sem leiddi í ljós að hann væri með 

alvarlegan geðklofasjúkdóm sem lýsti sér í ofsóknarranghugmyndum (paranoid 
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schizophrenia). Einnig kom fram að hann hefði haft einkenni um alvarlegt þunglyndi og væri 

haldin sjálfsvígshugmyndum. Sökum þessa þyrfti hann á reglulegri lyfjagjöf að halda sem 

þyrftu að vera í formi forðasprauta.  Niðurstaðan geðrannsóknarinnar leiddi í ljós að hann 

hefði verið alls ófær um að stjórna gjörðum sínum. Geðlæknir mat það þó svo að 15. gr. hgl. 

ætti ekki við í þessu tilfelli heldur 16. gr. hgl. þar sem að refsing myndi líklega ekki bera 

árangur. Héraðsdómur var sammála mati geðlæknisins og taldi líklegt að refsing myndi ekki 

bera árangur. Hann var því talinn ósakhæfur samkvæmt 15. gr. hgl. en var honum þó gert að 

gangast undir lyfjameðferð á sjúkrahúsi á grundvelli 62. gr. hgl. Hæstiréttur staðfesti 

niðurstöðu héraðsdóms. 

 Í dómi Hæstaréttar Íslands frá 13. maí 2004 í máli nr 41/2004 hafði maður verið 

ákærður fyrir að hafa orðið valdur að dauða manns með því að stinga hann í brjóst, kvið og 

framhandlegg sem leiddi hann til dauða. Honum var einnig gefið að sök að ráðast á 

gæslumann á réttargeðdeildinni á Sogni. Við rannsókn lögreglu var geðlæknir látinn meta 

geðheilbrigði sakbornings. Í niðurstöðu hans kom fram að hann teldi að ákærði hefði við 

framningu verknaðar verið sakhæfur. Þó taldi hann að ákærði hefði haft geðrofseinkenni en 

jafnframt hafi verknaðurinn verið framinn undir áhrifum lyfja. Af þeim sökum hafi ákærði 

verið ör og hafi það leitt til ofsafenginna viðbragða ef hann teldi að ógn steðjaði að sér. Í 

héraðsdómi voru dómkvaddir tveir geðlæknar er meta áttu sakhæfi sakbornings. Var 

niðurstaða þeirra að þeir teldu hann ósakhæfan samkvæmt 15. gr. hgl. Þá kom fram í því mati 

að ákærði hefði verið í langvarandi geðrofsástandi sem hefði verið nánast óslitið frá því að 

ákærði var 21 árs að aldri. Þeir töldu því ólíklegt að um slíkt ástand hefði ekki verið að ræða á 

verknaðarstundu. Í matinu kom fram að þeir teldu að ákærði hefði verið ófær um að stjórna 

gjörðum sínum. Sækjandi málsins óskaði eftir því að héraðsdómur legði fram það álitaefni 

undir læknaráð með vísan 2. mgr. 2. gr. laga nr. 19/1942 um hvort að ákærði væri sakhæfur 

og þá hvort að refsing bæri árangur. Læknaráð gaf upp mat sitt á geðheilbrigði ákærða og taldi 

að hann væri sakhæfur þó svo að sakhæfi hafi verið skert á verknaðarstundu. En hann hefði 

ekki verið ófær um að stjórna gjörðum sínum og uppfyllti því ekki skilyrði 15. gr. hgl. Þó taldi 

læknaráðið að 16. gr. hgl. ætti  við þar sem ákærði þyrfti að vera undir reglubundnu eftirliti 

og þyrfti á meðferð geðlækna að halda. Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að ákærði 

væri ósakhæfur og því bæri að sýkna hann á grundvelli 15. gr. hegningarlaga. Var hann 



20 

 

dæmdur til að sæta öryggisgæslu skv. 62. gr. hegningarlaga. Hæstiréttur staðfesti dóm 

héraðsdóms. 

Í þessum máli voru niðurstöður matsgerða ósamhljóða um hvort að ákærði hefði verið 

sakhæfur á verknaðarstundu. Þó bar þeim saman um það að refsing væri ekki líkleg til 

árangurs. 

Í dómi Hæstaréttar Íslands frá 21. desember 2009 í máli nr. 70/2009 voru málavextir 

þeir að maður ók bifreið óhæfur til að stjórna henni sökum áhrifa fíkniefna. Hann var án 

ökuréttinda en hafði verið tvívegis sviptur ökurétti. Í matsgerð geðlæknis kom fram að ákærði 

ætti við alvarlegan geðklofasjúkdóm að stríða en samhliða hefði hann miklar 

aðsóknarhugmyndir, heyrði ofheyrnir ásamt því að þjást af hugsanatruflunum. Í matinu kom 

fram að ekkert í gögnum málsins styðjist við það að ákærði hafi verið alls ófær um að stjórna 

gjörðum sínum vegna sjúkdómsins þegar hann ók bifreiðinni. Þó var talið að ástand ákærða á 

þessu tímabili eigi undir 16. gr. hgl. og það væri ,,borin von“ að refsing gæti borið árangur. 

Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að ákærði væri sakhæfur og ekkert í gögnum málsins 

styddi það að hann yrði dæmdur ósakhæfur. Honum var gert að sæta eins mánaðar 

fangelsisvistar, óskilorðsbundinni, auk þess sem hann var sviptur ökurétti ævilangt. 

Hæstiréttur byggði niðurstöðu sína á matsgerð geðlæknis um að refsing væri ekki líkleg til 

árangurs og var honum því ekki gert að sæta fangelsisrefsingu en svipur ökurétti ævilangt. 

Í dómi Héraðsdóms Reykjaness 1. mars 2010 í máli nr. S-986/2010 var maður valdur 

að dauða manns með því að stinga hann ítrekað með hnífi á heimili hans í Hafnarfirði. Deilt 

var um það hvort að maðurinn hefði verið haldinn geðveiki í skilningi 15. gr. alm. hgl. Yfirmat 

þriggja dómkvaddra geðlækna sýndi fram á það að hann uppfyllti þau skilyrði meðal annars 

var komið inn á það að hann hefði verið í svæsnu geðrofi þegar hann framdi verknaðinn. 

Niðurstaða héraðsdóms var sú að maðurinn væri ósakhæfur samkvæmt 15. gr. hgl. Honum 

var gert að sæta öryggisgæslu á viðeigandi stofnun samkvæmt 62. gr. hgl. Málinu  var áfrýjað 

til Hæstaréttar.  

Í dómi Hæstaréttar Íslands frá 13. október 2011 í máli nr. 198/2011 komst Hæstiréttur 

að annarri niðurstöðu en héraðsdómur í málinu en þar dæmdi Hæstiréttur einstaklinginn 

sakhæfan á þeim grundvelli að hann hafði í yfir eitt ár planað verknaðinn og það passaði illa 

við orðalag ákvæðis 15. gr. alm. hgl. þar sem að hann hefði í raun meðvitað orðið valdur að 
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dauða hans það er að segja hann var ekki alls ófær á verknaðarstundu að stjórna gjörðum 

sínum. 

Ekkert var komið inn á mat 16. gr. hgl. þess efnis hvort að refsing væri líkleg til að bera 

árangur. Þessi dómur hefur verið mjög umdeildur vegna þess að miðað við andlegt ástand 

mannsins líkt og lýst er í dómnum þá mætti telja að um mjög andlega veikan mann væri að 

ræða. Vekur athygli að dómarar dæma ekki í samræmi við mat geðlækna sem töldu manninn 

ósakhæfan vegna andlegra annamarka en þessi dómur er skýrt dæmi um það að matið á 

geðrænu sakhæfi er fyrst og fremst lögfræðilegt. Í 109 gr. laga um meðferð sakamála nr. 

88/2008 (hér eftir sml.) kemur fram að það er dómari sem metur gildi sönnunargagna í hverju 

máli. Það undirstrikar það að hann er ekki bundinn af niðurstöðu matsgerða í niðurstöðu sinni. 

Í þessum dómi fer Hæstiréttur jafnframt inn á  skilgreiningu á hugtaki 15. gr. alm. hgl. og 

kemur inn á það að einstaklingur þurfi að vera haldinn geðveiki á háu stigi til að falla undir 

þetta hugtak. Einnig kemur hann inn á það að það eitt og sér nægi ekki til ósakhæfis heldur 

þarf geðveikin að vera það mikil á verknaðarstundu að einstaklingur hafi verið alls ófær um 

að stjórna gjörðum sínum.  

Í dómi  Hæstaréttar Íslands frá 20. desember 2011 í máli nr. 292/2011 voru 

málavextir þeir að sakborningur hafði verið dæmdur í héraði fyrir líkamsárás og áfrýjað þeim 

dómi. Hann byggði sýknukröfu sína fyrir Hæstarétti meðal annars á sakhæfisskorti. Nýlega 

höfðu verið rekin önnur mál fyrir héraðsdómi þar sem sakborningi hafði verið gefið að sök 

manndráp og brot gegn valdstjórninni, með því að hafa slegið konu þungu höggi aftan á 

höfuð. Báðir atburðirnir áttu sér stað áður en ákærði framdi umrædda líkamsárás. Í síðara 

málinu hafði verið kveðinn upp dómur þar sem ákærði var sýknaður af refsikröfu með vísan 

til 15. gr. hgl. og gert að sæta öryggisgæslu skv. 62. gr. hgl. Ákærði og ákæruvald höfðu lýst 

því yfir að þeim dómi yrði unað. Í niðurstöðu Hæstaréttar er fjallað um niðurstöðu 

fyrrnefnds héraðsdóms og af þeim sökum talið að refsing myndi ekki þjóna tilgangi og yrði 

því felld niður, samkvæmt heimild í 63. gr. hgl. 

Í þessum dómi mætti draga þá ályktun að Hæstiréttur hafi komist að þessari 

niðurstöðu þar sem hafði áður verið dæmdur ósakhæfur að þá væri líklegast þversagnarkennt 

að hann þyrfti að sæta fangelsisrefsingar í öðru máli meðan hann sætti  öryggisgæslu vegna 

hinna málanna. 
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Í dómi  Hæstaréttar Íslands frá 29. nóvember 2012 í máli nr. 278/2012 voru málavextir 

þeir að  kona hafði alið sveinbarn og deytt það strax að fæðingu lokinni og komið fyrir í 

ruslagámi. Konan hafði ekki vitað að hún væri ófrísk. Hún mundi heldur ekki eftir því að hafa 

framið þennan verknað. Matsmenn töldu að konan hefði getað verið í geðshræringar- eða 

hugrofsástandi í samblandi við þreytu, líkamlega veiklun og undir andlegu álagi eftir að hún 

fæddi barnið, sem hefði getað orsakað þennan verknað. Það kom þó ekki fram í 

geðheilbrigðisskoðun að slíkt ástand hafi verið að hrjá hana. Hún hafði ekki haft fyrri sögu um 

geðrofssjúkdóm eða aðra geðsjúkdóma. Við mat á andlegir heilsu þá voru merki um þunglyndi 

og kvíða fyrir framtíðinni. Greindarpróf leiddi í ljós að ekki væri um þroskaskerðingu að ræða 

en þó komu fram einkenni um misþroska. Matsmenn töldu að ástand konunnar ætti frekar að 

falla undir 16. gr. hgl. Hún þjáðist af mikilli sektakennd og skömm og vildi vinna úr þessu áfalli. 

Matsmenn töldu konuna trúverðuga með það að hafa ekki vitað af því að hún væri ólétt og 

einnig að hún myndi ekki eftir verknaðinum. Þeir töldu hana hafa það sem kallaðist ómeðvituð 

bæling þar sem að hún afneitaði neikvæðum atburðum úr lífi sínu. Matsmenn töldu að 

samkvæmt eðli máls að fangelsisvist myndi ekki hafa beinan tilgang þar sem hún sjálf hafi 

einnig verið í lífshættu við fæðinguna en refsing samtvinnuð skyldu við sálfræðimeðferð yrði 

hentugust. Héraðsdómur féllst á niðurstöðu matsgerðar um sakhæfi konunnar og dæmdi 

konuna í 2ja ára fangelsi. Hæstiréttur féllst á sakhæfismatið en þyngdi refsingu konunnar úr 2 

árum í 3 ár. 

Í dómi Hæstaréttar Íslands frá 18. júní 2014 í máli nr. 201/2014 var maður ákærður 

vegna tveggja tilrauna til manndráps. Hann hafði veist að níu ára gamalli stúlku er hún var að 

leik ásamt annarri og stungið hana með hníf nokkrum sinnum. Þá var háttsemi hans ekki talin 

eiga falla undir 15. gr. hgl. þar sem hann hafði komið fyrir hnífi sem hann notaði við 

verknaðinn. Hin tilraunin átti sér stað þegar hann braust inn í hús hjá konu í því skyni að drepa 

hana. Var það talið tilviljunin ein sem réði því að konan var ekki heima og hann hefði ekki 

orðið henni að bana. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að geðrænir annmarkar sem 

hann hafði á verknaðarstundu í báðum tilvikum voru ekki taldir heyra undir 15. gr. alm. hgl. 

heldur undir 16. gr. alm. hgl.  Í þessum dómi var komið inn á niðurlag matsgerðar þar sem 

geðlæknir mat það svo að einstaklingurinn væri á mörkum sakhæfis samkvæmt 15. gr. hgl. 

Geðræn einkenni er hann hafði voru samt sem áður látin ná til 16. gr. alm.hgl.  Sálfræðipróf 

var gert á þessum manni sem sagði að hann hafi meðfædda einhverfu, væri innsæislítill og 
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með væga greindarskerðingu. Einnig kom fram að við mótlæti getur hann orðið mjög reiður 

og æstur sem brýst út með ofbeldi. Héraðsdómur kom inn á það að varhugavert væri að slá 

því föstu að hann hefði verið alls ófær um að hafa stjórn á gjörðum sínum og því ættu 

annmarkar hans ekki undir 15. gr. hgl. Héraðsdómur taldi að 16. gr. hgl. ætti við og var honum 

ekki gert að sæta refsingu en vegna alvarleika brotsins var honum gert að sæta öryggisgæslu 

samkvæmt 62. gr. hgl. 

Í dómi Hæstaréttar Íslands 5. febrúar 2015 í máli nr. 294/2014 voru málavextir þeir að 

maður hafði verið ákærður vegna manndráps  er hann var valdur að dauða 5 mánaða dóttur 

sinnar. Hann hafði hrist barn sitt svo harkalega að það hlaut skakjóðsheilkenni sem á ensku 

nefnist „Shaken baby syndrom.“ Afleiðingarnar urðu þær að hún lést fáeinum klukkustundum 

síðar. Í mati geðlækna kemur fram að viðkomandi hafi ekki sýnt nein einkenni um geðrof eða 

sturlun. Þó kom fram að hann væri kvíðinn, fælinn og einrænn jafnframt að hann væri háður 

öðrum og bældi tilfinningar sínar fram úr hófi. Af þessum einkennum virtum var talið að 

maðurinn væri sakhæfur samkvæmt 15. gr. hgl. og ekki útilokað að refsing gæti borið árangur. 

Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að ákærði væri sakhæfur og dæmdi hann til 5 ára 

fangelsisrefsingar. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms.   

Í dómi  Hæstaréttar Íslands frá 16. febrúar 2017 í máli nr. 577/2016 voru tveir menn, 

bræður ákærðir vegna húsbruna. Annar bróðirinn hafði kveikt í slæðu á stól er hann henti svo 

í rúm og lét ógert að slökkva eldinn. Afleiðingarnar urðu þær að iðnaðarhúsnæði brann en 

tveir menn sem voru við störf í öðrum hluta hússins náðu að fara út. Bróðir hans var með 

honum í húsnæðinu en lét hjá líða að tilkynna um brunann af ótta við bróður sinn. Sá sem 

kveikti í var dæmdur ósakhæfur á grundvelli 15. gr. alm. hgl. Hann hafði haft langa sögu um 

geðklofa og hafði á síðast liðnum tveimur árum þurft að leggjast sjö sinnum inn á geðdeild og 

þar af í eitt skipti nauðungarvistaður. Hann hafði einnig um langt skeið verið í mikilli 

amfetamínneyslu. Hann lagðist einnig inn á geðdeild daginn eftir brunann og er það mat 

geðlækna að hann hafi verið í geðrofsástandi þegar hann kveikti í. Bróðirinn sem lét hjá líða 

að tilkynna eldsvoðann var hins vegar dæmdur til fangelsisvistar á grundvelli 169. gr. alm. hgl. 

Það kom þó fram að hann hefði einnig verið haldin ranghugmyndum og öðrum andlegum 

annmörkum og hefði verið líkt og bróðir hans í neyslu dagana á undan. Hann bar því þó við í 

skýrslutöku að hann hefði ekki látið vita af ótta við bróður sinn og þar með hafi það skilyrði 

15. gr. að viðkomandi hafi verið alls ófær um að stjórna gjörðum sínum ekki átt við. Í matinu 
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kom einnig fram að refsing gæti borið árangur. Héraðsdómur féllst á niðurstöðu 

matgerðarinnar  og mat ákærða svo að hann væri sakhæfur í skilningi 15. gr. hgl. og að refsing 

gæti borið árangur. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms. 

Af framangreindum dómum má álykta að lögfræðilegt mat dómara er oftast í samræmi 

við mat lækna. Þó eru dómar þarna sem sýna það að dómarar eru þó ekki bundnir af 

matsgerðum samanber 109. gr. sml. og leggja ekki alltaf niðurstöðu geðheilbrigðismats til 

grundvallar dómsniðurstöðu sinni. Það kemur fram í mörgum dómum að margir hverjir þeirra 

ákærðu eiga við ýmis geðræn vandamál að stríða og jafnvel fleiri en einn andlegan annmarka 

og uppfylla jafnvel tvö til þrjú skilyrði samkvæmt 15. gr. hgl. en skilyrðin fjögur verða að vera 

öll uppfyllt samanber hrd.  577/2016 og einnig 198/2011 sem reifaðir eru hér að framan . Það 

virðist vera að oftast nær fari fram mat á því hvort að refsing sé líkleg til árangurs ef ákærði 

hefur sætt geðheilbrigðismati en þó er það ekki alltaf svo samanber dómur hrd. 198/2011 

sem reifaður er hér að framan. 
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6. Norrænn réttur 

Sakhæfismat i erlendum rétti er oft á tíðum byggt upp sem lögfræðilegur mælikvarði líkt og 

tíðkast hér á landi. Það er þó mismunandi hvernig matið er sett upp í hverju ríki þegar tekið 

er tillit til t.d. læknisfræðilegrar, sálfræðilegrar eða jafnvel siðfræðilegrar nálgunar og 

niðurstaða dóms byggð á eitthvað af þeim atriðum með lögfræðilegri samtvinnun.35 Það er 

einnig mismunandi hvað af þessum nálgunum vegur svo á endanum þyngst hjá dómurum í 

dómsniðurstöðu sinni er þeir ákvarða sakhæfi sakbornings.36 Þar sem að íslenskur réttur er 

byggður mest megnis til á norrænum rétti verður farið hér í að skoða hver skilyrðin eru fyrir 

því að einstaklingur er metinn ósakhæfur í dönskum, norskum og sænskum rétti. Einnig verður 

skoðað hvort þar sé að finna sambærilegt ákvæði 16. gr. hgl. Þegar litið er til þess ef að 

einstaklingur er með annmarka líkt og ósakhæfisgreinin tekur mið af, en ekki á eins háu stigi, 

hvort að refsing muni bera árangur. 

6.1 Danskur réttur 

Ef litið er til dansks réttar þá eru hlutrænu skilyrðin um sakhæfi að finna í  15. gr. dönsku 

hegningarlaganna (hér eftir dhgl.). Þar segir: ,,Handlinger foretagne af børn under 15 år 

straffes ikke“, en sakhæfisaldur í Danmörku er 15 ára eða sá sami og á Íslandi. Hin huglægu 

skilyrði um sakhæfi er að finna í 16. gr. dhgl.37 En það segir að einstaklingur sem ekki er í 

andlegu jafnvægi eða í geðveikisástandi á verknaðarstundu skal ekki refsað og gildir það sama 

um fólk sem er mjög geðveikt. Ef fólk er undir áhrifum áfengis, nú eða fíkniefna, og eru í 

andlegu ójafnvægi sökum neyslu má refsa því ef að aðstæður mæla með því.  Efnislega er 

þetta ákvæði mjög sambærilegt 15. gr. hgl. Þó mætti ef til vill draga þá ályktun að hugtakið sé 

túlkað rýmra í dönskum rétti þar sem að orðið ,,Utilregnelig“ er með rýmri merkingu en 

orðalagið í íslenska ákvæðinu sem segir ,,alls ófærir um að stjórna gerðum sínum“38  Í 

dönskum fræðiritum39 hefur verið fjallað um einstök mál þar sem að dómstólar hafa lagt 

                                                           

35 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 101. 
36 Jónatan Þórmundsson, ,,Sakhæfi“  (1991) 44 Úlfljótur 277, 296. 
37 Personer, der på gerningstiden var utilregnelige på grund af sindssygdom eller tilstande, der må ligestilles 
hermed, straffes ikke. Tilsvarende gælder personer, der var mentalt retarderede i højere grad. Befandt 
gerningsmanden sig som følge af indtagelse af alkohol eller andre rusmidler forbigående i en tilstand af 
sindssygdom eller i en tilstand, der må ligestilles hermed, kan straf dog pålægges, når særlige omstændigheder 
taler derfor. 
38 Almenn hegningarlög nr. 19/1940 15. gr.  
39 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 102. 
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sjálfstætt mat á móti álitum sérfróðra manna, lækna og annarra. Oftast nær er þá um 

auðgunarbrot að ræða þar sem menn eru haldnir geðhvarfasýki ef sýnt hefur verið fram á að 

sakborningur sem er haldin slíkri röskun hafi getað lifað nokkurn veginn eðlilegu lífi án þess 

að sjúkdómur hans hafi haft áhrif á starfsmöguleika og starfsgetu til dæmis sem lögfræðingar 

eða endurskoðendur. Þá hafa dómstólar, þrátt fyrir annað álit lækna, metið þá sakhæfa og 

þeim dæmd refsing.40 Hugtakið geðrænt sakhæfi  í dönskum rétti er lögfræðilegt.41 Í 2. mgr. 

16. gr. dönsku hegningarlaganna segir:  

Personer, der på gerningstiden var mentalt retarderede i lettere grad, straffes 
ikke, medmindre særlige omstændigheder taler for at pålægge straf. Tilsvarende 
gælder personer, der befandt sig i en tilstand, som ganske må ligestilles med 
mental retardering. 

En þetta þýðir að einstaklingur, sem er haldinn vægri þroskaskerðingu á verknaðarstundu skal 

ekki refsað nema að sérstakar aðstæður mæli fyrir um það. Það sama gildir um þann 

einstakling sem er í svipuðu ástandi og má líkja til slíkrar þroksaskerðingar. Í 69. gr. dhgl. segir: 

Befandt gerningsmanden sig ved den strafbare handlings foretagelse i en tilstand, 
der var betinget af mangelfuld udvikling, svækkelse eller forstyrrelse af de 
psykiske funktioner, og som ikke er af den i § 16 nævnte beskaffenhed, kan retten, 
såfremt det findes formålstjenligt, i stedet for at idømme straf træffe 
bestemmelse om foranstaltninger som nævnt i § 68, 2. pkt.  

En þessi grein myndi þýðast sem svo að hafi gerandi á verknaðarstundu verið í ástandi sem sé 

vegna vanþroska, veiklun eða röskun á sálrænni starfsemi sem þó getur ekki fallið undir 16. 

gr. dhgl. geti dómstóll heimilað að hann sæti öryggisráðstöfunum líkt og kemur fyrir í 68. gr. 

dhgl. ef slíkt er talið frekar þjóna tilgangi í stað refsingar.42 

6.2 Norskur réttur 

Í norskum rétti eru hin hlutrænu skilyrði um sakhæfi að finna í 46. gr. norsku hegningarlaganna 

(hér eftir nhgl.). Þar segir að þeim sem ekki hafa náð 15 ára aldri skuli ekki refsað. Hin huglægu 

skilyrði er að finna 44. gr. nhgl.: „Den som på handlingstiden var psykotisk eller bevisstløs 

straffes ikke. Det samme gjelder den som på handlingstiden var psykisk utviklingshemmet i 

                                                           

40 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III ( Háskólaútgáfan 2004) 102. 
41Alþt. 2012-2013,  A – deild þskj. 527 - 420. mál, athugasemdir með frumvarpi V. kafli 
42 Alþt. 2012-2013,  A - deild þskj. 527 – 420. mál, athugasemdir með frumvarpi V. Kafli 
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høy grad.“ En þessi lagagrein myndi þýðast sem svo: Þeim skal ekki refsað sem á 

verknaðarstundu voru haldnir andlegum annmörkum, rænuleysi eða geðveiki á háu stigi. Það 

sama gildir um þá sem haldnir eru mikilli þroskaskerðingu. Mat á geðrænu sakhæfi er 

læknisfræðilegt í norskum rétti. En þá er eingöngu byggt á ákveðnum andlegum annmörkun 

en ekki hvaða afleiðingar þeir höfðu á verknað sakbornings43 Þar sem að matið í norskum rétti 

er læknisfræðilegt ber dómurum að leggja það til grundvallar dómsniðurstöðu sinni. Í 39. gr. 

nhgl. er heimild fyrir því að sakhæfur maður sé látinn sæta gæslu á stofnun sem er á vegum 

fangelsisyfirvalda. Til að þetta úrræði sé notað þá þarf að vera fyrir hendi mat á því hvort að 

tímabundin refsing muni ekki nægja til verndar samfélaginu og skilyrði samkvæmt 39. nhgl. 

eru uppfyllt. Þá þarf að vera um að ræða brotamann sem framið hefur alvarlegan glæp, svo 

sem  framið nauðgun, morð eða stofnað lífi eða heilsu annarra í hættu og taldar eru líkur á því 

að brotamaður geri það aftur. Það er vart hjá því komist að nefna mál Anders Breivik þegar 

skrifað er um geðrænt sakhæfi í norskum réttir. Í héraðsdómi Oslóar 16.-22. júní 2012 var eitt 

stærsta og mest umtalaða sakamál Norðmanna tekið fyrir. Breivik hafði verið ákærður vegna 

sprengjutilræðis er hann sprengdi  bílsprengju við húsnæði ríkisstjórnar Noregs sem leiddi til 

þess að átta létust ásamt því að enn fleiri slösuðust. Honum var einnig gefið að sök að hafa 

banað 69 ungmennum er voru stödd á eyju í grennd við Osló. Breivik gekkst undir tvenns 

konar mat á geðrænu sakhæfi. Að fyrra matinu komu tveir dómkvaddir geðlæknar. Þeir töldu 

að hann hefði verið ósakhæfur. Hann hefði verið bæði fyrir og eftir verknað haldinn 

geðsjúkdómnum geðklofa sem lýsti sér þannig að hann væir haldinn oftækis ranghugmyndum 

um stjórnmál og stjórnmálaskoðanir. Í síðara matinu voru fengnir tveir dómkvaddir geðlæknar 

sem komust að annari niðurstöðu en hún var sú að Breivik væri sakhæfur það er að segja ekki 

geðveikur er hann framdi verknaðinn eða eftir það. Þeir töldu að um væri að ræða 

persónuleikaröskun en ekki geðklofa líkt og niðurstaðan var í fyrra matinu. Dómstóllinn komst 

að þeirri niðurstöðu að hann væri sakhæfur og gert að sæta 21 árs fangelsisrefsingu með þann 

möguleika að eftir þann tíma gæti honum verið gert að fá framlengda refsinguna ef hann væri 

enn talinn hættulegur.  

                                                           

43 Alþt. 2012-2013,  A - deild þskj. 527 – 420. mál, athugasemdir með frumvarpi V. Kafli 
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6.3 Sænskur réttur 

Í sænsku hegningarlögunum (hér eftir shgl.) eru hlutrænu skilyrði um sakhæfisaldur að finna 

í 6. gr. 1. kafla sem segir að sá sem fremur glæp undir 15 ára aldri skal ekki vera dæmd viðurlög. 

Huglægu skilyrðin eru að finna í 6. gr. 30. kafla ákvæði sem segir:  

Den som har begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning ska i 
första hand dömas till en annan påföljd än fängelse. Rätten får döma till fängelse 
endast om det finns synnerliga skäl. Vid bedömningen av om det finns sådana skäl 
ska rätten beakta.  

En þýðing á því myndi orðast svo að einstaklingur skuli ekki dæmdur til fangelsisvistar ef á 

verknaðarstundu hafi hann verið andlega vanheill. Geðrænt sakhæfi er því ekki refsiskilyrði 

samkvæmt sænskum rétti. Það getur þó haft áhrif þegar valin eru viðurlög.44 Í sænskum rétti 

er það þó þannig að einstaklingi er ekki gert að sæta fangelsisvistunar vegna geðrænna 

annmarka þá er er hann ekki sýknaður, jafnvel þó honum sé ekki gert að sæta neinum 

viðurlögum.45 Honum gæti verið gert að greiða sekt eða látinn sæta vistun á geðdeild. Í 

sænskum rétti er geðrænt sakhæfi lögfræðilegur mælikvarði. 

  

                                                           

44 Alþt. 2012-2013,  A - deild þskj. 527 – 420. mál, athugasemdir með frumvarpi V. Kafli 
45 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 102 
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7. Samanburður á norrænum og íslenskum rétti 

Þegar litið er til samanburðar á þeim ákvæðum sem talin hafa verið hér upp og sett til 

samræmis hinum íslensku lagaákvæðum þá eru þau um margt sambærileg. Dönsku lögin er 

fjalla um sakhæfi er efnislega mjög lík þeim íslensku sem gefur að skilja þar sem að hin íslensku 

hegningarlög eru að mestu tekin upp úr dönskum rétti. Hlutrænu skilyrðin eru þau sömu það 

er að segja að einstaklingur sem ekki er orðinn 15 ára verði ekki gerð refsing þó svo að hann 

hafi framið refsiverðan verknað. Hin huglægu skilyrði eru efnislega sambærileg á þann hátt að 

sakborningi skal ekki gert að sæta refsingu ef hann er vanþroska eða geðveikur og 

óútreiknanlegur á verknaðarstundu. Það ber þó að líta til þess að orðalagið í danska ákvæðinu 

gefur líklegast svigrúm til rýmri túlkunar en hið íslenska þegar metið er geðrænt sakhæfi. 

Danska ákvæðið kveður á um að viðkomandi þurfi að vera óútreiknanlegur þá segir hið 

íslenska að „voru alls ófærir á þeim tíma, er þeir unnu verkið, til að stjórna gerðum sínum“. Í 

dönskum hegningarlögunum er grein sem að heimilar ef refsing er ekki líkleg til að bera 

árangur hjá sakhæfum manni, sem þó er haldin þeim annmörkum sem að 16. gr. dhgl. 

Tilgreinir, en þó ekki á eins háu stigi megi vista hann á stofnun, geðsjúkrahúsi eða sambærilegu 

því sem upp er talið í 68. gr. dhgl. Þessi grein er efnislega eins og 16. gr. íslensku 

hegningarlaganna. Réttaráhrifin eru þau sömu í dönskum og íslenskum rétti samkvæmt 

þessum ákvæðum það er að segja ef að einstaklingur er dæmdur ósakhæfur vegna hlutrænna 

skilyrða eða aldursskilyrða skal honum ekki refsað. Einnig ef að einstaklingur er dæmdur 

ósakhæfur þar sem hann uppfyllir ekki skilyrði um geðrænt sakhæfi skal honum ekki refsað 

þó svo að honum getir verið gert að sæta tilheyrandi öryggisgæslu eða meðferð með 

almannaöryggi að leiðarljósi. Það sama gildir um það mat sem fer fram á sakhæfum manni, 

þegar metið er hvort að refsing sé líkleg til árangurs, að þá getur dómari ákvarðað honum 

vistun á viðeigandi stofnun í stað fangelsisvistunar ef líklegt er að refsing beri ekki árangur. 

Þegar skoðuð eru  ákvæðin um sakhæfi í norskum rétti þá eru hin hlutlægu skilyrði einnig þau 

sömu og íslenskum rétti eða 15 ára. Í 44. gr. nhgl. er að finna huglægu skilyrðin og eru þau að 

þeir sem eru á verknaðarstundu haldnir geðveiki, rænuleysi eða vanþroska á háu stigi skal ekki 

refsað. Það sem er ólíkt í norskum og íslenskum rétti varðandi matið á geðrænu sakhæfi er 

það að í Noregi er matið læknisfræðilegt en ekki lögfræðilegt líkt og hér á landi. 

Læknisfræðilegi mælikvarðinn felur í sér að geðlæknar, sálfræðingar eða aðrir sérfræðingar 

skoða geðheilsu sakbornings. Ef niðurstaða þeirra í þeim skoðunum felur í sér að þeir 
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annmarkar hafi verið til staðar á verkanaðarstundu líkt og taldir eru upp í 44. gr. nhgl.  þarf 

ekki frekar að sanna ósakhæfi einstaklings.46 Í því felst að einungis er horft til hinna andlegu 

annmarka sem að viðkomandi var með á verknaðarstundu en ekki hvað áhrif þessir annmarka 

gætu hafa haft á verknaðinn. Í íslenskum rétti þurfa hinir andlegu annmarkar að vera til staðar 

er 15. gr. tiltekur á verknaðarstundu og til staðar þarf að vera tenging milli hinna andlegu 

annmarka og verknaðar. Því mætti álykta að skilyrðin í norskum rétti á geðrænu sakhæfi séu 

ekki eins ströng líkt og skilyrðin í 15. gr. hgl. Varðandi mat á því hvort refsing sé líkleg til 

árangurs þá er í c. lið 39. gr. nhgl. heimild til að vista sakhæfan mann á stofnun ef hann 

uppfyllir skilyrði 39. gr. nhgl. ef talið er að tímabundin refsing sé ekki nægileg til verndar 

samfélaginu. Þessi skilyrði eru ólík 16. gr. hgl. að því leyti að það ákvæði miðar af því hvort að 

refsing sé líkleg til að bera árangur fyrir einstaklinginn það er að segja einstaklingsbundinn 

árangur en norska ákvæðið miðar að því að samfélagið sé varið fyrir einstaklingnum þannig 

að tímabundin refsing sé ekki líkleg til  verndar samfélaginu. Réttaráhrifin hvað varðar 

ósakhæfa einstaklinga eru þau sömu í Noregi eða á Íslandi. Þeim skal ekki refsað en þó heimild 

til ef ástæða þykir til að vista þá einstaklinga á viðeigandi stofnun.  

Í sænskum rétti er sakhæfisaldurinn sá sami og á Íslandi eða 15 ára. Geðrænt sakhæfi 

er ekki refsiskilyrði það getur þó haft áhrif þegar ákveðin eru viðurlög vegna brots. Ef 

einstaklingur er talin vera með andlega annmarka sem leiða til þess að honum er ekki gert að 

sæta fangelsisrefsingar er hann ekki sýknaður. Það er ólíkt 15. gr. hgl. en þar kveður á um að 

einstaklingi skuli ekki refsað ef hann á við einhverja þá andlegu annmarka að stríða er greinin 

tiltekur. Þó svo að einstaklingur sé ekki sýknaður þá þarf hann ekki að vera beittur viðurlögum. 

Viðurlög sem slíkum einstaklingum getur verið gert að sæta er í formi fésekta eða vistunar á 

geðdeild en þeim skal þó ekki gert að sæta fangelsisrefsingu. Réttaráhrifin í hinum íslenska og 

sænska rétti er varðar geðrænt sakhæfi eru ekki þau sömu þar sem að íslenska ákvæðið 

kveður á um að óskahæfum manni skuli ekki refsað meðan að hið sænska sýknar ekki 

ósakhæfa menn. Það er ekki til sambærilegt ákvæði í sænskum rétti um mat á því hvort refsing 

sé líkleg til árangurs líkt og er að finna í 16. gr. hgl.  

                                                           

46 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 102. 
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8. Geðsjúkir fangar 

Hér á Íslandi eru starfrækt nokkur fangelsi, meðal þeirra er Litla-Hraun sem tekið er til 

viðmiðunar hér þar sem mestur fjöldi fanga á Íslandi afplánar þar eða á bilinu eru um 80 

manns.47Talið er að inn á Litla-Hraun komi á bilinu sex til átta menn ár hvert til afplánunar 

sem haldnir eru alvarlegum geðsjúkdómum strax í upphafi afplánunar. Þá hafa þeir verið 

dæmdir sakhæfir og talið að refsing sé líkleg til árangurs ef á annað borð það mat hefur átt 

sér stað. Líkt og áður hefur verið komið inn á varðandi mat á því hvort að refsing sé líkleg til 

árangurs þá  þá liggur ekki skýrt fyrir hvað átt er við með þessu orðalagi. Þeir einstaklingar 

sem að koma inn í fangelsi en eru andlega veikir líkt og hefur verið að eiga sér stað verða 

gjarnan fyrir aðkasti í formi hæðni, smánunar og eineltis af hálfu þeirra fanga sem ekki er eins 

ástatt um. 48 Það mætti ætla að aðstöðumunur sem þessi sé ekki líklegur til þess að refsing 

fanga sem eiga við slíka annmarka að stríða hjálpi til við árangur refsingar. Fangar hafa þó rétt 

á geðheilbrigðisþjónustu líkt og aðrir samanber 29. gr. laga um fullunustu refsinga nr. 15/2016 

(hér eftr fr.). Það er þó þannig að slíkri þjónustu við fanga hefur ekki verið sinnt með viðunandi 

hætti.49 Í 62. gr. hgl. ásamt 63. gr. hgl. er að finna þá heimild sem að ósakhæfum manni gæti 

samt sem áður verið látinn sæta. Þessi sömu úrræði eru einnig fyrir þá menn sem að teljast 

sakhæfir en refsing þó ekki líkleg til árangurs. Í 62. gr. hgl. segir: 

Nú er maður sýknaður samkvæmt ákvæðum 15. gr., eða niðurstaða dóms verður 
sú, samkvæmt ákvæðum 16. gr., að refsing sé árangurslaus, og má þá ákveða í 
dómi, ef nauðsynlegt þykir vegna réttaröryggis, að gerðar skuli ráðstafanir til að 
varna því, að háski verði að manninum. Ef ætla má, að vægari ráðstafanir, svo sem 
trygging, bann við dvöl á ákveðnum stöðum eða svipting lögræðis, komi ekki að 
notum, má ákveða, að honum sé komið fyrir á viðeigandi hæli. Skal þá hæstiréttur 
skipa honum tilsjónarmann, sem eftirlit hefur með því, að dvöl hans á hælinu verði 
ekki lengri en nauðsyn ber til.  

Í þessu ákvæði er ekki tilgreint sérstaklega þetta „viðeigandi hæli“. Í 2. mgr. sömu greinar 

stendur að „Verði til stofnun, ætluð slíkum mönnum, sem í þessari grein getur, má ákveða í 

                                                           

47 Fangelsismálastofnun, „Helstu sjónarmið sem ráða vistun afplánunarfanga í fangelsi“ ( fangelsi.is ) 
<http://www.fangelsi.is/fullnusta-refsidoma/oskilordsbundid/afplanun-i-fangelsi/> skoðað 15. apríl 2017.  
48 Margrét Frímannsdóttir, tölvupóstur til höfundar (18. apríl 2017). 
49Umboðsmaður Alþingis, „Skýrsla umboðsmanns Alþingis vegna heimsóknar í fangelsið Litla-Hrauni: Drög, (2013) 

<http://www.umbodsmaduralthingis.is/Assets/Dr%C3%B6g%20a%C3%B0%20sk%C3%BDrslu%20-%20Litla%20Hraun.pdf> 

skoðað 6. maí 2017. 

http://www.umbodsmaduralthingis.is/Assets/Dr%C3%B6g%20a%C3%B0%20sk%C3%BDrslu%20-%20Litla%20Hraun.pdf
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refsidómi, að sakborningur skuli taka út [refsingu] sína í stofnuninni.“ og sakborning því gert 

að sæta fangelsisrefsingu.50 Svo segir í 63. gr. hgl.: 

Nú hefur orðið svo ástatt um mann til langframa, sem í 15. eða 16. gr. segir, eftir 
að hann hefur drýgt refsiverðan verknað, en áður en fullnaðardómur gengur í máli 
hans, og ákveður dómur þá, hvort refsing skuli dæmd eða hún eigi að falla niður. 
Ákveða má í dóminum, ef skilyrði samkvæmt 62. gr. þykja vera fyrir hendi, að 
ráðstöfunum samkvæmt þeirri grein skuli beitt í stað refsingar eða þangað til unnt 
þykir að framkvæma refsingu.   

Árið 2013 var lagt fram stjórnarfrumvarp51 sem var ætlað að breyta orðalagi þessara 

lagagreina en í stað orðalags 62. gr. hgl. líkt og hún hefur verið var lagt fram að því yrði breytt 

í: 

Nú er maður sýknaður samkvæmt ákvæðum 15. gr., eða niðurstaða dóms verður 
sú samkvæmt ákvæðum 16. gr. að refsing sé árangurslaus, og má þá ákveða í 
dómi, ef nauðsynlegt þykir vegna réttaröryggis, að gerðar skuli ráðstafanir til að 
fyrirbyggja frekari afbrot. Nú teljast vægari ráðstafanir, svo sem eftirlit, þar á 
meðal rafrænt eftirlit, ákvörðun varðandi dvalarstað og vinnu, lyfjameðferð, 
meðferð vegna áfengis- og vímuefnanotkunar eða geðmeðferð, ekki fullnægjandi 
og má þá ákveða í dómi að maður skuli vistaður á geðdeild, viðeigandi heimili eða 
stofnun. Við mat á því hvort dæma skuli mann til að sæta ráðstöfunum skv. 2. mgr. 
og um val á þeim skal einkum líta til eðlis brots og upplýsinga um dómþola, þ.m.t. 
brotaferil og sjúkdómsástand og fyrirsjáanlega þróun þess. Vistun á geðdeild, 
viðeigandi heimili eða stofnun verður að jafnaði ekki beitt nema ætla megi að lífi, 
heilsu eða frelsi annarra þyki hætta búin og að slík ráðstöfun teljist nauðsynleg til 
að fyrirbyggja þá hættu. 

Líkt og sjá má er útlistun á úrræðum ítarlegri í þessu ákvæði en orðalag ákvæðisins líkt og það 

hefur verið til dagsins í dag. Einnig var lagt til með frumvarpinu að á eftir 62. gr. hgl. kæmi 62. 

gr. a. sem myndi þá orðast svona: 

Nú er ákveðið að maður skuli vistaður á geðdeild, viðeigandi heimili eða stofnun 
skv. 2. mgr. 62. gr. og skal sú ráðstöfun þá vera ótímabundin þegar hann hefur 
gerst sekur um manndráp, rán, frelsissviptingu, alvarlega líkamsárás, brennu, 
nauðgun eða annað alvarlegt kynferðisbrot eða fyrir tilraun eða hlutdeild til 
þessara brota. Þegar ákveðið er að vista mann sem framið hefur önnur brot en 
greinir í 1. mgr., eða þegar öðrum ráðstöfunum en vistun er beitt, skal 
hámarkstími ráðstafana ekki vera lengri en 5 ár. Að kröfu ákæruvalds getur 
dómstóll í sérstökum tilvikum framlengt þennan tíma um tvö ár. Innifalið í þessum 
tímamörkum er sá tími sem vægari ráðstöfunum kann að hafa verið beitt. 

                                                           

50 Hrd. 2. apríl 1998 í máli nr. 8/1998. 
51 Alþt. 2012-2013,  A - deild þskj. 527 – 420. mál 
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Líkt og sjá má er útlistun á úrræðum og við hvaða kringumstæður þeim er bætt mun ítarlegri 

í þeim breytingum sem lagðar voru fram í stjórnarfrumvarpi á alþingi 2013. Einnig gefur 

orðalag í breytingartillögunni til kynna að líta eigi meira heildrænt á einstaklinginn en 

eingöngu á verknaðarstundina og hvert ástand hans var þá. „Við mat á því hvort dæma skuli 

mann til að sæta ráðstöfunum skv. 2. mgr. og um val á þeim skal einkum líta til eðlis brots og 

upplýsinga um dómþola, þ.m.t. brotaferil og sjúkdómsástand og fyrirsjáanlega þróun þess.“   

Markmið frumvarpsins var það að skýra betur þau úrræði sem standa til boða fyrir þá 

einstaklinga sem að ekki hljóta refsingu. Einnig var því ætlað að lögfesta reglur um tímamörk 

öryggisráðstafana. Í gagnrýni umsagnaraðila frumvarpsins kom meðal annars fram að 

frumvarpið væri haldið faglegum ágöllum. Einnig var komið inn á það að frumvarpið væri ekki 

í samræmi við Hawaii-samþykkt Alþjóðasambands geðlækna og samningi Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Frumvarpið sem var stjórnarfrumvarp fór í gegnum eina 

umræðu á alþingi en var síðan ekki afgreitt úr nefnd. 
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9. Niðurstöður 

Meginreglan er að mönnum sé gert að sæta refsingu fyrir refsiverða háttsemi. Þá er það 

undantekning ef einstaklingur sem framið hefur refsiverðan verknað er ekki gert að sæta 

refsingu. Skilyrðin fyrir slíkum undantekningum verða því að vera þröng þar sem að refsingar 

eiga að fela í sér ákveðin varnaðaráhrif. Hér hefur verið leitast við að svara þeirri spurningu 

hvort að beiting á 15. gr. og 16. gr í almennum hegningarlögum geti leitt til þess að inn í 

fangelsi séu settir of andlega veikir einstaklingar. Samkvæmt skoðun á dómaframkvæmd, 

samanburði á norrænum rétti og upplýsingum er fengnar voru hjá fyrrum forstöðumanni 

fangelsisins á Litla-Hrauni má draga þá ályktun að beiting þessara ákvæða geti með 

einhverjum hætti verið valdur að því að of andlega veikir einstaklingar sem framið hafa 

refsiverðan verknað séu látnir sæta fangelsisrefsingu, í stað annarra úrræða líkt og 

öryggisvistunarúrræðum, eða sambærilegum úrræðum sem henta betur fyrir andlega veika 

einstaklinga. Það eru  þó nokkrir dómar sem gefa það til kynna að matið á geðrænu sakhæfi í 

íslenskum rétti er mjög strangt. Sakborningur verður að uppfylla hið fjögurra þrepa mat það 

er að segja til staðar verður að vera andlegur annmarki er 15. gr. hgl. tiltekur, þeir þurfa að 

vera til staðar á verknaðarstundu, tenging þarf að vera milli þessara andlegu annmarka og 

verknaðar og einstaklingur þarf á verknaðarstundu að vera alls ófær um að hafa stjórn á 

gerðum sínum sem rekja má til þessara andlegu annmarka.  

Sem dæmi má nefna dóm Hæstaréttar Íslands 13. október 2011 í máli nr. 198/2011 

sem reifaður er hér að framan en þar uppfyllti sakborningur öll þau þrjú fyrstu skilyrði er listuð 

hafa verið hér upp. Hann var þó ekki talinn alls ófær um að stjórna gjörðum sínum þar sem 

hann hafði planað verknaðinn. Ekki kom til álita að skoða hvort refsing væri líkleg til árangurs 

en hann var látinn sæta 16 ára fangelsi. 

 Með hliðsjón af mati á geðrænu sakhæfi í norrænum rétti má segja að í dönskum rétti 

sé matið sambærilegt og hér á landi nema að í stað þess að segja að viðkomandi þurfi að vera 

alls ófær á verknaðarstundu er notast við orðið ,,utilregneligt“ eða óútreiknanlegur og er talið 

að túlkunin sé rýmri í dönskum rétti. Í norskum rétti þarf ekki að vera samband milli hinna 

andlegu annmarka og verknaðar líkt og skilyrði er í 15. gr. hgl. Í sænskum rétti er það svo að 

ósakhæfi leiðir ekki til sýknu en þó aldrei til fangelsisvistar. Það virðist vera að þegar metið 

hefur verið sem svo að ekki sé líklegt að refsing beri árangur, að dómarar leggi það  ekki 

endilega til grundvallar dómsniðurstöðu sinni. Það eru þó nokkrir dómar sem hafa verið 
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reifaðir hér að framan sem niðurstaða dóms hefur ekki tekið mið af mati um árangur refsinga 

og má sem dæmi um það nefna dóm Hæstaréttar Íslands 2. apríl 1998 í máli nr. 8/1998 sem 

reifaður er einnig hér að framan en þar var talið að refsing væri ekki líkleg til árangurs en 

sakborningur var dæmdur í 16 ára fangelsi. Í frumvarpi er lagt var fram árið 2013 er átti að 

breyta orðalagi 62. gr. og 63. gr. hgl. var sú breyting til þess fallin að greina betur frá því hvaða 

úrræði ósakhæfum mönnum sem og sakhæfum mönnum sem talið er að refsing muni ekki 

bera árangur hjá gæti verið gert að sæta. Sú breytingartillaga varð hins vegar ekki að lögum 

en mögulega hefði inntak þeirra eftir breytinguna, ef hún hefði orðið, getað leitt til þess að 

fleiri yrðu látnir falla undir þessi öryggisvisturnarúrræði í stað fangelsisvistar. 

Því má telja af öllu sem fram hefur komið í þessu skrifum með hliðsjón af 

dómaframkvæmd, norrænum rétti, tölum um andlega veika fanga sem frá upphafi afplánunar 

eru of veikir að mætti segja að skilyrði, jafnvel beiting á þessum ákvæðum sé í einhverjum 

tilfellum að leiða til þess að inn í fangelsi komi einstaklingar sem ættu heima í öðrum úrræðum 

líkt vistun á réttargeðdeild í stað fangelsisvistunar. Þó svo að fangar eigi rétt til 

heilbrigðisþjónustu líkt og komið hefur verið inn á samanber 29. gr. fr. þá hefur verið sýnt 

fram á það að aðgangur geðsjúkra fanga að geðheilbrigðisþjónustu er mjög takmarkaður og 

um margt ábótavant. Því má telja að refsing í slíkum tilfellum þegar andlega veikur maður 

sætir fangelsisrefsingu framkalli ekki þau varnaðaráhrif líkt og fram eiga að koma ef andlegt 

ástand hans verður jafnvel verra innan veggja fangelsanna.  
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