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Útdráttur  
 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að skoða hvernig mat á geðrænu sakhæfi fer fram. 

Umfjöllunarefni ritgerðarinnar mun beinast að lagaákvæðum sem eiga við um geðrænt sakhæfi 

sem fjallað er um í lögum nr. 19/1940, almennum hegningarlögum og lögum nr. 88/2008 um 

meðferð sakamála. Fjallað verður um sakhæfishugtakið, lagaákvæðin sem eiga við og 

sakhæfismælikvarðann á Norðurlöndunum. Að lokum verða skoðaðir dómar er varða geðrænt 

sakhæfi og hvernig dómarar komast að þeirri niðurstöðu hvort sakborningar eru sakhæfir eða 

ekki, mynstur í niðurstöðum dómstóla og hvort þetta sé einstaklingsbundið mat eða ekki.  
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Abstrakt  
 

The purpose of this essay is to examine how assessment of mental liability is being conducted. 

The topic of discussion will be directed to legal provisions that apply to mental health issues 

discussed in law Act no. 19/1940 General Criminal Offence and law Act no. 88/2008 Handling 

Criminal Case. The evaluation of mentally disorder will be discussed, related potential 

legislative and mental disordered measure in Nordic countries. Finally judgements will be 

considered regarding the suitability of the matter and how judges determine whether the 

defendandt is guilty or not, the pattern in the results of court curt and whether this is an 

individual assessment or not.   
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Formáli 
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1. Inngangur 
 

Í gegnum tíðina hafa komið upp ofbeldisverk sem hafa vakið mikla athygli meðal almennings. 

Einstaklingar sem eiga við andlegan annmarka að stríða fremja ofbeldisverk eins og 

einstaklingar sem eiga ekki við andlegan annmarka að stríða. Í sumum þeirra tilfella þar sem 

einstaklingur sem á við andlegan annmarka að stríða hefur framið ofbeldisverk verður hann 

ekki talinn brotlegur samkvæmt íslenskum rétti og er sýknaður af ofbeldisverki sínu. Slík tilfelli 

geta vakið ótta meðal fólks. Eitt slíkt mál vakti sérstaka athygli almennings haustið 2010 sem 

varð kveikjan að þessari ritgerð. Haustið 2010 fór sakborningur óboðinn heim til annars manns 

og varð honum að bana. Sakborningur réðst á brotaþola þar sem hann lá sofandi og stakk hann 

ítrekað með þeim afleiðingum að hann lést. Eftir að sakborningurinn var handtekinn og ákærður 

fyrir manndráp gekkst hann undir geðrannsókn á meðan málið var á rannsóknarstigi, við 

þingfestingu málsins fór ákæruvaldið fram á dómkvaðningu yfirmatsmanna til að framkvæma 

yfirmat. Að þessum geðrannsóknum komu þrír sérfróðir dómkvaddir menn. Þeir voru ekki 

sammála um sjúkdómsgreiningu en voru hins vegar sammála um að sakborningurinn væri 

ósakhæfur. Í héraði var sakborningurinn sýknaður af kröfum ákæruvaldsins sökum ósakhæfis. 

Hæstiréttur snéri niðurstöðu héraðsdóms við og mat sakborninginn sakhæfan þar sem skilyrði 

15. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 væru ekki uppfyllt og dæmdi hann til 16 ára 

fangelsisvistar.  

Það er í höndum dómara að meta hvort einstaklingur sé sakhæfur eða ekki þar sem 

sakhæfismatið er lögfræðilegt þrátt fyrir að sérfróðir matsmenn hafi metið einstaklinginn 

ósakhæfan. Dómur getur komist að þeirri niðurstöðu að viðkomandi sé sakhæfur, þó að 

dómkvaddir matsmenn hafi talið hann ósakhæfan og einnig öfugt sbr. ýmis dómafordæmi. 

Þegar 15. og 16. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 koma til álita, er ætíð óskað eftir 

geðrannsókn á einstaklingnum sem er ákærður fyrir refsiverðan verknað. Dómarar hafa álit 

sérfróðra manna til hliðsjónar við málsmeðferðina en eru ekki bundnir af því áliti. Til eru 

dómafordæmi hér á landi þar sem dómstóllinn fer gegn slíku sérfæðiáliti og kemst að niðurstöðu 

andstætt því. Einstaklingar sem sýknaðir eru vegna ósakhæfis eru sýknaðir af kröfum 

ákæruvaldsins sama hversu alvarlegt brotið er.  

Farið verður yfir meginreglu almennra hegningarlaga um sakhæfi í sakamálum. Sakhæfi og mat 

á því hvort einstaklingur hafi getu eða þroska til að sæta refsingu og hvaða öryggisráðstafanir 

koma til álita ef refsing mun ekki bera árangur. Einnig verður sakhæfishugtakið í norrænum 
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rétti skoðað. Á Íslandi er mat á geðrænu sakhæfi svipað og í Danmörku og Svíþjóð, en í Noregi 

er það ólíkt því mati sem er notast við í nágrannalöndunum. Norskur dómstóll er bundinn 

sérfæðiáliti eða mati frá dómkvöddum sérfróðum mönnum þegar kemur að mati á sakhæfi í 

sakamáli. Sakhæfi er því læknisfræðilegt hugtak í norskum rétti.  

Meginumfjöllun höfundar verður um geðrænt sakhæfi og hvernig það er metið. Jafnframt 

verður litið til dómaframkvæmdar og skoðað hvernig dómstólar fara að í málum er varða 

sakhæfi.  
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2. Sakhæfishugtakið 
 

Í Lögfræðiorðabók með skýringum er sakhæfi skilgreint sem:  

„hæfi manns að lögum til að bera refsiábyrgð vegna afbrots. Sem lýtur bæði að 

aldri manns og andlegu ástandi (sakhæfisskilyrði). Manni verður ekki refsað fyrir 

verknað sem hann framdi áður en hann varð 15 ára, sbr. 14. gr. hgl., eða ef hann 

sökum geðveiki, andlegs vanþroska eða hrörnunar, rænuskerðingar eða annars 

samsvarandi ástands var alls ófær til að stjórna gerðum sínum á þeim tíma er hann 

vann verkið, sbr. 15. gr. hgl.“1 

Sök er hugtak sem notað er um hin huglægu refsiskilyrði, saknæmi og sakhæfi. Sakhæfi er mat 

á einstaklingi um það hvort hann beri refsiábyrgð á því broti sem hann hefur framið. Sakhæfi 

er lögfræðilegt en ekki læknisfræðilegt hugtak. Tvö skilyrði þurfa að vera til staðar svo að  

einstaklingur teljist sakhæfur, annars vegar er það sakhæfisaldur, sbr. 14. gr. laga nr. 19/1940 

almennra hegningarlaga (hér eftir skammstafað hgl.) og hins vegar geðrænt sakhæfi, sbr. 15. 

gr. hgl. Séu þessi tvö skilyrði ekki uppfyllt ber að sýkna sakborning af því sem hann er sakaður 

um. Ef einstaklingur er sýknaður skv. 14. gr. eða 15. gr. hgl. ber að líta til þeirra úrræða sem 

koma fram í 62. gr. og 63. gr. hgl. sem taka til öryggisráðstafana ef einstaklingur er sýknaður.2 

Geðrannsókn á sakborningi er ekki alltaf talin nauðsynleg í öllum málum en alltaf eru lögð fram 

gögn sem segja til um aldur sakbornings.3 

 

2.1 Ákvæði sem gilda um sakhæfi í almennum hegningarlögum. 
 
Þær reglur sem varða sakhæfi í hgl. eru 14. gr., 15. gr. og 16. gr. laganna. Fjallar 14. gr. hgl. 

um hlutrænt aldursskilyrði laganna. Sjaldan verður ágreiningur um það hvort skilyrðið teljist 

uppfyllt. Meginreglan í 15. gr. hgl. tekur til refsileysis á grundvelli geðrænna annmarka. 

Meginreglan er matskennd og er það undir dómurum komið að framkvæma það huglæga mat 

hverju sinni.4 Í 15. gr. hgl. er farið fram á þrenns konar skilyrði þegar kemur að mati geðræns 

sakhæfis. Í fyrsta lagi þarf ástand einstaklingsins að vera á slíku stigi þegar afbrotið var framið 

að hann teljist algjörlega ófær um að stjórna gerðum sínum. Hér er litið til þess að ástand 

                                                 
1 Páll Sigurðsson. (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. Bls. 358-359.  
2 Jónatan Þórmundsson. (1991). Sakhæfi. Bls. 277. 
3 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og refsiábyrgð III. Bls. 85. 
4 Alþt. 1939, A-deild, Bls. 357. 



 

 
4 

 

einstaklings þarf að vera verulegt og nægja minniháttar annmarkar ekki til að hann teljist 

ósakhæfur.5 Í öðru lagi er annmarkinn tímamerktur, þ.e.a.s. að annmarkinn verður að hafa verið 

til staðar á þeirri stundu sem afbrotið var framið. Í þriðja lagi er farið fram á samhengi milli 

annmarkans og afbrotsins, s.s. ástæðan til afbrotsins þarf að liggja að mestu fyrir í þeim 

annmörkum sem hrjá einstaklinginn. Í 15. gr. hgl. er það gert að skilyrði að einstaklingurinn 

hafi verið alls ófær um að stjórna gerðum sínum þegar afbrotið var framið og leiðir það til 

sýknu. Í 16. gr. hgl. eru andlegir annmarkar einstaklings ekki metnir á eins háu stigi og fram 

kemur í 15. gr. hgl. þar sem það veldur refsileysi. Í 16. gr. hgl. segir að þegar andlegu 

annmarkarnir eru eins og þar er lýst, á að refsa ef refsing er talin geta borið árangur. Ef er refsað 

má skv. 2. mgr. 16. gr. hgl. ákveða refsingu þannig að sakborningur skuli taka út refsingu sína 

á viðeigandi stofnun sökum andlegrar heilsu hans. Ef ákveðið er að refsing geti ekki borið 

árangur má ákveða skv. 62. gr. hgl. að vista sakborning á réttargeðdeild s.s. hann er dæmdur í 

öryggisgæslu eins og hægt er að gera þegar 15. gr. hgl. á við, það er að segja ef það er 

nauðsynlegt vegna réttaröryggis almennings og til að koma í veg fyrir að háski stafi af 

sakborningi. Samkvæmt þessu er sakfellt skv. 16. gr. hgl. þótt refsing sé ekki talin bera árangur. 

Ákvæði 16. gr. hgl. er ekki talið til beinnar refsileysisástæðu eins og 14. gr. og 15. gr. hgl. gera. 

Einnig ber að nefna 17. gr. hgl. en það ákvæði hefur að geyma sýknugrundvöll að tilteknum 

ströngum skilyrðum uppfylltum. Greinin tekur til einstaklinga sem hafa verið í fullkomnu 

rænuleysi sökum ölvunar og eða undir áhrifum lyfja þegar afbrotið var framið.  

Einnig er að finna heimild fyrir geðrannsókn í lögum um meðferð sakamála nr. 88/2008. Í 2. 

mgr. 77. gr. laganna kemur fram „ef vafi leikur á hvort sakborningur sé sakhæfur eða hvort 

refsing geti borið árangur vegna andlegs ástands hans er rétt að láta hann sæta sérstakri 

geðrannsókn til þess að leiða þessi atriði í ljós“. Skilyrðið fyrir því þarf að vera að rökstuddur 

grunur sé um að sakborningur hafi gerst brotlegur og að brotið geti varðað fangelsisrefsingu 

lögum samkvæmt.6 Ljóst er að mat á andlegum annmörkum krefst ákveðinnar rannsóknar af 

sérfróðum mönnum á því sviði og í framkvæmd hefur verið gert ráð fyrir að ákvörðun dómara 

um geðrænt sakhæfi verði að styðjast við mat sérfróðra manna. Leiðir því 15. gr. hgl. til þess 

að einstaklingum sem falla undir ákvæðið verði ekki refsað þar sem úrræði um vistun í 

öryggisgæslu telst ekki vera refsing.  

 

 

                                                 
5 Jónatan Þórmundsson. (1991). Sakhæfi. Bls. 290. 
6 Eiríkur Tómasson. (2012). Sakamálaréttarfar. Rannsókn Þvingunarráðstafanir. Bls. 203 
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2.1.1 Sakhæfisaldur 14. gr. hgl. 
 
Ekki er hægt að refsa einstaklingi fyrir afbrot sem hann framdi áður en hann varð 15 ára. Í 

ákvæði 14. gr. hgl., kemur fram: „Eigi skal manni refsað fyrir verknað, er hann hefur framið 

áður en hann varð 15 ára gamall.“ Tilgreinir ákvæðið ákveðinn sakhæfisaldur og er það 

sakhæfisskilyrði. Hefur það komið til álita við hvaða tímamark á 15 ára afmælisdeginum eigi 

að miða. Samkvæmt íslenskum fræðimönnum koma þrír valmöguleikar til greina. Í fyrsta lagi 

er miðað við byrjun afmælisdags. Í öðru lagi er miðað við fæðingarstund einstaklings, sé hún 

þekkt og í þriðja lagi er miðað við lok afmælisdagsins.7 

Hugtakið frumverknaður er skilgreint sem athöfn sem einstaklingur framkvæmir með ytri 

líkamlegri hreyfingu, eða með athafnaleysi, sem hefur í för með sér ákveðnar afleiðingar.8 

Framkvæmd frumverknaðar ákvarðar hvenær verknaðartíminn er ákveðinn. Ef einstaklingur 

framkvæmir frumverknaðinn fyrir það tímamark sem ritað er um hér að ofan ber hann ekki 

refsiábyrgð á þeim verknaði. 

Sökum almennra mannúðar- og sanngirnissjónarmiða er litið til þroska einstaklingsins og er 

það viðurkennt að hefðbundin refsiúrræði eigi ekki við um einstaklinga undir 15 ára aldri. 

Einstaklingur undir 15 ára aldri fellur undir ákvæði 14. gr. hgl. og er að jafnaði talinn skorta 

þroska og reynslu til að skilja eðli refsiákvörðunar. Refsing á að fela í sér óbeit og eftirsjá yfir 

að hafa framið afbrotið, en þegar einstaklingur hins vegar greinir ekki á milli þess sem er rétt 

eða rangt nær ákvörðun um refsingu ekki markmiði sínu. Afleiðingarnar fyrir einstakling sem 

er undir 15 ára aldri geta verið alvarlegri ef loka á hann inni í fangelsi vegna afbrots, heldur en 

fyrir fullorðinn einstakling.9 

 

Í máli nr. S-19/2009 var sakborningur ákærður fyrir að hafa margoft misnotað 

ungan dreng. Sakborningur og brotaþoli voru báðir ungir þegar brotin voru framin. 

Brotin byrjuðu þegar brotaþoli var sex til sjö ára en sakborningur 12 til 13 ára. 

Sakborningur var sakaður um að hafa að meðaltali einu sinni í mánuði brotið á 

brotaþola og einnig að hafa brotið á honum með grófari hætti eða um 13 skipti. 

Sakborningur játaði brot sín en sökum ungs aldurs hafði hann litið á athæfi sitt sem 

leik. Einnig sagðist sakborningur sjálfur hafa orðið fyrir kynferðislegri misnotkun 

af öðrum dreng og talið þetta vera eðlilegt sökum þess. Þar sem það var talið sannað 

                                                 
7 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og refsiábyrgð III. Bls. 90-91. 
8 Páll Sigurðsson. (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. Bls. 152. 
9 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og refsiábyrgð III. Bls. 90. 
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að öll brotin fyrir utan þrjú þeirra höfðu átt sér stað áður en sakborningur hefði náð 

15 ára aldri var hann ekki talinn sakhæfur sbr. 14. gr. hgl. Sakborningur var ákærður 

fyrir þrjú brot sem áttu sér stað eftir 15 ára aldur hans og hlaut hann skilorðsbundinn 

dóm.  

 

2.1.2 Geðrænt sakhæfi 15. gr. hgl. 
 
Í ákvæði 15. gr. hgl. segir orðrétt: „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.“ Ef sakborningur á við alvarlega 

annmarka að stríða eins og kemur hér fram í ákvæðinu, skal hann ekki hljóta refsingu. Sökum 

þess er einstaklingurinn ósakhæfur. Einstaklingurinn þarf að hafa verið alls ófær um að stjórna 

gerðum sínum á þeim tíma sem hann framdi verknaðinn. 

Í greininni koma fram þrjú skilyrði. Í fyrsta lagi að annmarkinn þarf að vera svo verulegur að 

sakborningurinn hafi ekki stjórn á gerðum sínum. Í öðru lagi að annmarkinn hafi verið til staðar 

á þeirri stundu þegar brotið var framið. Í þriðja lagi að orsakasamband sé á milli annmarkans 

og verknaðarins. Öll þessi skilyrði eru mikilvæg. Andlegi annmarkinn eins og geðveiki þarf að 

vera það verulegur að það leiði til refsileysis sökum þess. Einstaklingur sem ekki hefur þroska 

sökum ungs aldurs eða þroskahömlunar og ræður þannig ekki við athafnir sínar er ekki hæfur 

til að sæta refsingu þar sem enginn tilgangur er með refsingu í þeim tilfellum.10 Í 15. gr. eru 

ákveðin álitaefni dregin upp sem geta leitt til refsileysis, þ.e.a.s. geðveiki, andlegur vanþroski, 

hrörnun, rænuskerðing eða annað sambærilegt ástand. Áður en skorið er úr um sakhæfi 

sakbornings þarf að sýna fram á að eitthvað af þessum annmörkum hafi verið fyrir hendi þegar 

verknaðurinn var framinn og að ástandið hafi verið það verulegt að það leiði til sýknu sökum 

sakhæfisskorts.11 Í frumvarpi til almennra hegningarlaga kemur fram að það sé í höndum 

dómara að meta hvenær skilyrði 15. gr. hgl. eiga við og er það því í höndum dómstóla að meta 

hvort sakborningur sé sakhæfur eða ekki. Sakhæfisskortur leiðir til sýknu án tillits til þess hvort 

afbrot er alvarlegt eða smávægilegt en að ströngum skilyrðum uppfylltum.12 

 

 

                                                 
10 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og refsiábyrgð III. Bls. 94-95. 
11 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og refsiábyrgð III. Bls. 106. 
12 Alþt. 1939, A-deild. 358. 
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Í Hrd. 418/1989 stakk sakborningur einstakling tíu sinnum, í herðar og bak og skar 

hann í brjóst og á háls. Sakborningur var ákærður fyrir manndráp. Í vottorði 

fangelsislæknis kom fram að sakborningur sýndi greinileg merki mikillar geðveiki. 

Raunveruleikatengsl hans væru í engu samræmi við eðlilega hugsun. 

Fangelsislæknirinn taldi að sakborningur væri haldinn formlegri geðveiki, 

dómgreind og raunveruleikamat hans væri stórlega skert vegna geðsjúkdóms. Var 

sakborningur haldinn þessum einkennum þegar umræddur atburður átti sér stað og 

varð því að teljast ósakhæfur. Læknaráð Íslands féllst á niðurstöðu 

fangelsislæknisins. Sakborningur var metinn ósakhæfur vegna geðveiki en vegna 

eðlis verknaðar hans og geðheilsu var hann dæmdur til að sæta öryggisgæslu á 

viðeigandi stofnun.  

 

2.1.3 Andlegir annmarkar 16. gr. hgl. 
 
Í 1. mgr. 16. gr. hgl. kemur orðrétt fram: „Nú var maður sá, sem verkið vann, andlega miður 

sín, svo sem vegna vanþroska, hrörnunar, kynferðislegs 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.“ Þetta ákvæði er eins konar áframhald af 15. gr. sömu laga. Munurinn er sá að í 16. 

gr. laganna er andlegi annmarkinn ekki á eins háu stigi og er lýst í 15. gr. hgl. Þar kemur fram 

að sakborningur sé „andlega miður sín“ sem er ástand metið á lægra stigi en í 15. gr. hgl. 

Samkvæmt þeirri lýsingu er sá sakborningur sakhæfur. En annmarkinn getur verið metinn til 

sams konar úrræða og sakhæfisskortur í 15. gr. hgl.  

Einstaklingur er því eins og áður greinir sakhæfur skv. 16. gr. Ef talið er að 16. gr. eigi við um 

sakborninginn leiðir það ekki til sýknu eins og er ef 15. gr. á við heldur er sakfellt en ef talið er 

að refsing beri ekki árangur koma til greina úrræði í 62. gr. hgl. að uppfylltum skilyrðum. Hins 

vegar ber að dæma sakborning til refsingar ef talið er að refsingin geti borið árangur.13  

Samkvæmt 2. mgr. 16. gr. er að finna heimild til þess að kveða á um það í dómi að sakborningur 

skuli taka út refsingu á sérstakri stofnun sem ætluð er slíkum mönnum ef slík stofnun er eða 

verður til. Í máli nr. S-966/2008 sagði dómurinn að ekkert þætti standa í vegi fyrir því að ákærða 

yrði gerð refsing í málinu og hann látinn afplána hann á stofnun sem uppfyllti skilyrði. 2. mgr. 

                                                 
13 Jónatan Þórmundsson. (1991). Sakhæfi. Bls. 293. 
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16. gr. Ákærði var dæmdur til þriggja ára fangelsisvistar og skv. 2. mgr. 16. gr. hgl. skyldi hann 

taka þá refsingu út á stofnun. Betri reifun á dómi þessum er í kafla 4.1.  

Þeir annmarkar sem koma fram í 16. gr. hgl. eru mun skýrari heldur en þeir sem koma fram í 

15. gr. hgl. Samkvæmt 16. gr. laganna á einstaklingurinn að hafa verið andlega miður sín þegar 

brotið átti sér stað til dæmis vegna vanþroska,  hrörnunar, kynferðislegs misþroska eða annarrar 

truflunar. Þessi upptalning er ekki tæmandi enda er túlkun á ákvæði 16. gr. laganna heldur rúm. 

Annmarkarnir eiga að vera varanlegir eða í það minnsta ekki eitthvað sem kemur upp 

skyndilega, en hins vegar er varanleikinn ekki skilyrði fyrir því að ákvæði 16. gr. sé beitt, s.s. 

að orsakatengsl á milli geðrænna annmarka og verknaðar skipta minna máli í 16. gr. heldur en 

í 15. gr. hgl.14 

 

Í Hrd. 8/1998 voru tveir bræður að verki. Þeir rændu og myrtu einstakling í 

Heiðmörk. Óskaði annar bróðirinn eftir því að fá að taka út refsingu sína á 

viðeigandi stofnun skv. 16. gr. hgl. Samkvæmt dómkvöddum matsmanni var 

staðfest að ástand hans félli undir ákvæði 16. gr. Í matinu kom fram að sakborningur 

myndi örugglega skilja þýðingu refsingar en hins vegar myndu áhrif refsivistar hafa 

slæmar afleiðingar á þróun sjúkdóms hans. Dómurinn taldi að matið væri 

nægjanlegt í skilningi 16. gr. hgl., en megineinkenni sjúkdóms sakbornings fólst 

aðallega í flatneskjulegu tilfinningalífi og grunnum tilfinningaviðbrögðum. Voru 

þessi einkenni sjúkdómsins til staðar þegar brotið átti sér stað. Dómurinn taldi samt 

að refsing yfir sakborningi myndi bera árangur og var hann dæmdur til 16 ára 

refsivistar. Litið var til 2. mgr. 16. gr. þar sem heimilt er að sakborningur tæki út 

refsingu sína á viðeigandi stofnun en þar sem slíkri stofnun hafði ekki verið komið 

á fót og þó að réttargeðdeildin að Sogni í Ölfusi tæki við föngum í einstaka tilvikum 

um nokkurra mánaða skeið, meðan þeir afplána refsivist var litið til laga nr. 

123/1997 um breytingar á lögum um fangelsis- og fangavist nr. 48/1988 þar sem 

kemur fram að það sé liður í heilbrigðisþjónustu við fanga að í fangelsum skuli 

fangar njóta sambærilegrar heilbrigðisþjónustu og almennt gildir, auk þeirrar 

sérstöku heilbrigðisþjónustu sem lög og reglur um fanga segja til um. Var 

sakborningur dæmdur til fangelsisvistar þar sem vistun hans yrði í samræmi við 

heilsu hans. 

  

                                                 
14 Jónatan Þórmundsson. (1991). Sakhæfi. Bls. 294. 
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2.1.4 Rænuleysi 17. gr. hgl 
 
Í ákvæði 17. gr. hgl. segir: „Refsingu skal beita, þótt brot hafi verið framið í ölæði eða undir 

áhrifum annarra nautnalyfja. Hafi verið um fullkomið rænuleysi að ræða, skal þó ekki refsað, 

nema sakborningur hafi fyrirfram vitað um eða haft fullkomna ástæðu til að ætla, að hann 

myndi fremja brotið, meðan á áhrifunum stæði, eða að það myndi leiða af þessu ástandi hans.“ 

Samkvæmt ákvæðinu á ölæði eða víma sökum lyfja ekki að hafa áhrif á refsiákvörðun vegna 

brotsins sem var framið þegar einstaklingurinn var í því ástandi. Fullkomið rænuleysi þarf að 

hafa verið til staðar á verknaðarstundu til að hægt sé að sýkna á grundvelli þessa ákvæðis. 

Einstaklingurinn má ekki hafa vitað fyrir fram eða haft fullkomna ástæðu til að ætla að hann 

myndi brjóta af sér á meðan á áhrifunum stæði. Ákvæðið felur ekki í sér eiginlegt 

sakhæfisskilyrði.15 Engin dómafordæmi eru til hér á landi þar sem einstaklingi hefur ekki verið 

refsað sökum brota á grundvelli 17. gr. hgl., enda þarf afar mikið að koma til svo sé hægt að 

sýkna.16 

 

2.2 Heimild um mat á sakhæfi í ákvæðum laga um meðferð sakamála. 
 

Í 2. mgr. 77. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008 (hér eftir skammstafað sml.) kemur 

fram að ef vafi leiki á því hvort sakborningur sé sakhæfur eða hvort refsing geti borið árangur 

vegna andlega annmarka hans, á að láta hann sæta mati á andlegum annmörkum hans til að 

útiloka þann vafa. Til þess að hægt sé að framkvæma mat er það skilyrði að rökstuddur grunur 

sé um að sakborningur hafi framið refsivert brot sem varðar fangelsisrefsingu samkvæmt 

lögum. Einnig þarf að liggja fyrir samþykki sakbornings eða dómsúrskurður, sbr. 2. mgr. 78. 

gr. sml. 

Matsgerðir og yfirmatsgerðir eru unnar af óháðum sérfróðum mönnum sem dómari hefur 

dómkvatt til starfa samkvæmt skriflegri beiðni aðila máls, sbr. 1. mgr. 128. gr. sml. Í beiðninni 

skal koma skýrt fram hvað eigi að meta, hvað það er sem meta á og hvað aðili sé að reyna að 

sanna með matinu. Ákærandi eða ákærði geta hvor um sig beðið um mat eftir að mál hefur verið 

höfðað. Einnig getur lögreglan eða ákærandi farið fram á mat á rannsóknarstigi málsins.  

Sönnunarbyrði í dómsmálum hvílir hjá ákæruvaldinu skv. 108. gr. sml. og er það meginregla 

við meðferð sakamála. 17  Sönnun um sekt sakbornings hvílir á ákæruvaldinu, þ.e.a.s. að 

                                                 
15 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og refsiábyrgð III. Bls. 84. 
16 Jónatan Þórmundsson. (2005). Ólögmæti verknaðar og refsileysisástæður. Bls. 378. 
17 Eiríkur Tómasson. (1998). Sönnun og sönnunarbyrði, síðari hluti. Bls. 248. 
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sakborningur eða verjandi hans á ekki að þurfa að sanna sakleysi hans, hins vegar á verjandi 

hans að draga allt það fram sem getur orðið sakborningi til hagsbóta og þar á meðal getur verið 

spurning um sakhæfi.18 Ákæruvaldið þarf ekki að gera rannsókn á geðrænu sakhæfi í hverju 

máli sem kemur inn á borð til þeirra, heldur einungis þegar gögn benda til þess að eitthvað 

kunni að vanta upp á sakhæfið.  

Í alvarlegustu málunum fer ákæruvaldið þó alltaf fram á rannsókn hvað varðar mat á geðrænu 

sakhæfi, en í þeim málum sem ekki eru flokkuð undir þau alvarlegustu þarf sakborningur eða 

verjandi hans að fara fram á slíkt mat þegar málið hefur verið höfðað, ef ætlunin er að byggja 

vörnina á ósakhæfi sakbornings. Ef á reynir þarf ákæruvaldið að grafa undan þeirri sönnun með 

skynsamlegum rökum um að sakborningur sé sakhæfur þrátt fyrir geðræna annmarka.19  

Í 2. mgr. 133. gr. sml. kemur fram að dómstólar eru ekki bundnir mati sérfræðinganna á sakhæfi. 

Samkvæmt 109. gr. sml. er dómari ekki bundinn neinum fyrir fram ákveðnum reglum er hann 

leggur mat sitt á sönnun. Ber dómurum að beita almennri skynsemi og reynslu sinni þegar 

kemur að niðurstöðu dóms. 20 Dómarar og dómkvaddir sérfróðir menn eru oftast samhljóða í 

mati á geðrænu sakhæfi sakbornings. Þegar mat á geðheilbrigði frá sérfræðingum liggur fyrir 

er það ávallt haft til hliðsjónar þegar kemur að mati á sakhæfi, en til eru dæmi um það að 

dómkvaddir sérfróðir matsmenn og dómarar komist að öndverðri niðurstöðu.21 

 

2.3 Lögfræðilegur mælikvarði.  
 
Dómarar fara eftir efnislegu mati um hvenær skilyrði ósakhæfis eru til staðar og tekin er 

ákvörðun út frá mati á sakborningi um það hvort hann er haldinn vægum eða verulegum 

geðrænum annmarka. Út frá þessu er hægt að meta sakhæfi hins ákærða. Sakhæfi sem 

refsiskilyrði og sakhæfisskortur eru tvær hliðar á sama máli. Ef sakhæfisskilyrðin eru ekki 

uppfyllt er skylt að sýkna, en úrræði 62. og 63. gr. hgl. geta þá komið til álita. Dómarar þurfa 

að líta til mats dómkvaddra matsmanna, s.s. geðlækna, sálfræðinga og annarra sérfræðinga, sem 

snúa að geðheilbrigði og andlegu ástandi sakbornings. Ekki kemur það í hlutverk geðlæknis 

sem hefur verið fenginn til að meta sakborning, að leggja dóm á einstök atvik máls eða 

                                                 
18 Eiríkur Tómasson. (2009). Meginreglur sakamálaréttarfars. 2. útgáfa. Bls. 29-30. 
19 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og refsiábyrgð III. Bls. 85. 
20 Eiríkur Tómasson. (2012). Sakamálaréttarfar. Rannsókn. Þvingunarráðstafanir. Bls. 237. 
21 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og refsiábyrgð III. Bls. 97. 
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atburðarás, heldur er tilgangur mats hans að leiða í ljós atriði sem gera dómara fært að meta 

sakhæfi sakbornings.22  

Í frumvarpi til almennra hegningarlaga varðandi 15. gr. kemur fram að það sé verkefni dómara 

að meta hvenær skilyrði 15. gr. hgl. eru fyrir hendi. 23 Þetta felur í sér að það eru dómarar sem 

taka ákvörðun um það hvort einstaklingur sé sakhæfur eða ekki.24 Í 2. mgr. 133. gr. sml. kemur 

fram að dómarar leggja mat sitt á sönnunargildi matsgerðar frá dómkvöddum sérfræðingi þegar 

leysa á úr dómsmáli. Samkvæmt þessu kemur það skýrt fram í íslenskum rétti að 

sakhæfismælikvarðinn er lögfræðilegur, þótt óskað sé eftir áliti lækna og sérfræðinga um 

geðheilbrigði einstaklings sem málið varðar. Í Hrd. 383/2000 sem er reifaður í kafla 4.1, er 

fjallað um sakborning sem var ákærður fyrir morð. Í dóminum segir að það sé hlutverk dómstóla 

að taka endanlega ákvörðun um sakhæfi sakbornings og hlutverk sérfræðinga í slíku mati er 

aðeins að leiða í ljós geðheilbrigði einstaklingsins til að aðstoða dómara við að meta sakhæfi 

hans. Í þessu máli kemur það einnig skýrt fram að dómarar hafa síðasta orðið þar sem geðrænt 

sakhæfi er byggt á lögfræðilegum mælikvarða.25 Dómarar hafa ekki þá geðheilbrigðismenntun 

sem þarf til að geta skorið úr um sakhæfi einstaklingsins upp á eigin spýtur, til þess þurfa þeir 

læknisumsagnir til að geta metið sakhæfi einstaklingsins.26 Í 16. gr. hgl. kemur það skýrt fram 

að dómara sé skylt að leita læknisumsagnar og þá hlýtur slík umsögn að vera enn þá 

nauðsynlegri um málefni sem falla undir 15. gr. hgl., þótt það komi hvergi fram í því ákvæði.27 

 

                                                 
22 Gísli G. Ísleifsson. (1967). Læknisfræðileg sjónarmið í lögfræði. Bls. 161-162. 
23 Alþt. 1939, A-deild. 358. 
24 Jónatan Þórmundsson. (1986). Mat á geðrænu sakhæfi. Bls. 27. 
25 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og refsiábyrgð III. Bls. 96. 
26 Gísli G. Ísleifsson. (1967). Læknisfræðileg sjónarmið í lögfræði. Bls. 161. 
27 Gísli G. Ísleifsson. (1967). Læknisfræðileg sjónarmið í lögfræði. Bls. 162. 
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3. Viðurlög. 
 
Ekki má refsa þeim sem eru ósakhæfir, hins vegar er það svo að þeir sem eru sakfelldir eru 

yfirleitt dæmdir til refsivistar. Það getur breytt ýmsu fyrir sakborning sem glímir við einhvers 

konar geðræna annmarka hvort hann er metinn sakhæfur eða ekki.28 Í 62. gr. hgl. kemur fram 

að verði sakborningur sýknaður samkvæmt 15. gr. hgl., þ.e. teljist hann ósakhæfur, er hægt að 

beita öðrum vægari úrræðum sem rakin eru í 62. gr., en einnig er hægt að vista hann á viðeigandi 

stofnun í samræmi við ástand hans. Öryggisgæslu á grundvelli 16. gr. hgl., er beitt ef talið er að 

refsing geti ekki borið árangur skv. 16. gr. Kveðið er á um öryggisgæslu í 62 og 63. gr. hgl., og 

er hægt að beita þeim úrræðum ef 16. gr. er talin eiga við um sakborninginn. Fyrir þann sem er 

metinn ósakhæfur og dæmdur í öryggisgæslu er sá tími ótímabundinn, en sakhæfur maður sem 

er sakfelldur er dæmdur til tímabundinnar refsivistar og veit því betur að hverju hann gengur.29 

Með því að vista ósakhæfan sakborning í öryggisgæslu er verið að vernda réttaröryggi 

almennings. Í orðsins þrengstu merkingu er öryggisgæsla ekki refsivist, tilgangur öryggisgæslu 

er að styrkja sakborninginn þannig að leysa megi hann úr gæslu þegar hennar er ekki lengur 

þörf. Vistin getur orðið harðara refsiúrræði en fangelsisdómur hvað varðar tímalengd.30 

 

3.1 Öryggisgæsla 62. gr. hgl. 
 

Einstaklingur sem hefur verið metinn ósakhæfur og dæmdur til að sæta öryggisgæslu gæti þurft 

að sitja lengur í öryggisgæslu heldur en sá sem er metinn sakhæfur og því dæmdur fyrir sams 

konar verknað.31 Upphaf 62. gr. hgl. hljóðar svo: „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.“ Merking öryggisgæslu þarf ekki að þýða að 

sakborningar þurfi að sæta vist á réttargeðdeild. Í ákvæðinu eru talin upp vægari úrræði svo 

sem trygging, bann við dvöl á ákveðnum stöðum og svipting lögræðis.32 Einnig er hægt að víkja 

frá ítrustu úrræðum 62. gr. hgl. og draga úr öryggiskröfunum, þ.e.a.s. þegar sakborningar eru 

fullfærir um að búa á viðeigandi heimili með tilliti til geðrænna annmarka þeirra en fá þá 

                                                 
28 Grétar Sigurbergsson. (1995). Geðhjálp. Meðferð geðsjúkra afbrotamanna að Sogni. Bls.21. 
29 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og refsiábyrgð III. Bls 86. 
30 Ólafur Börkur Þorvaldsson. (2009). Lausn úr „öryggisgæslu“. Bls. 153. 
31 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og refsiábyrgð III. Bls 86 
32 Ólafur Börkur Þorvaldsson. (2009). Lausn úr „öryggisgæslu“. Bls. 158. 
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forðalyfjameðferð, sbr. Hrd. 446/2001 sem reifaður er hér neðar.33 Ekki er tilgreint í 62. gr. hgl. 

hvaða tímalengd á að vera í öryggisgæslu. 34  Samkvæmt frumvarpi með almennum 

hegningarlögum kemur fram að sá sem er dæmdur til refsivistar fær fyrir fram ákveðinn tíma 

með dómi, en sá sem er metinn ósakhæfur og þarf að sæta öryggisgæslu fær ekki uppgefinn 

tíma, heldur er það óákveðið og varir þangað til ekki er lengur talin þörf á öryggisgæslu fyrir 

hann.35 Samkvæmt þessu getur öryggisgæsla sakbornings varað alla ævi.36 Samkvæmt 62. gr. 

hgl. er hinum ósakhæfa skipaður tilsjónarmaður af Hæstarétti sem er gert að fylgjast með 

sakborningi sem er vistaður í öryggisgæslu, þar sem hann á ekki að sæta öryggisvist lengur en 

nauðsyn krefur. Ef ekki er talin lengur þörf fyrir öryggisgæslu ber ákæruvaldinu að fá dómstól 

til að breyta ráðstöfununum fyrir sakborning eða fella þær niður. Markmiðið með þessum 

viðurlögum er að passa upp á öryggi almennings og vernda sakborninginn sjálfan.  

 

Í S-966/2008 var maður metinn með skert sakhæfi og talið var að 16. gr. hgl. ætti 

við. Hafði sakborningur framið rán, tilraun til ráns, fjársvik og umferðarlagabrot. 

Var farið fram á mat frá sérfróðum manni á sakborningi. Kom fram að maðurinn 

hefði legið 16 sinnum inni á geðdeild og í flestum tilfellum tengdist það 

fíkniefnanotkun hans, en sakborningur átti við alvarlegan fíkniefnavanda að stríða. 

Var niðurstaða mats á geðrænu annmörkum hans sú að sakborningur væri sakhæfur 

skv. 15. gr. hgl., en talið var að refsing myndi ekki bera árangur. Hins vegar var í 

matinu talið að vistun á viðeigandi stofnun mundi mjög líklega bera árangur. 

Dómurinn taldi að 1. mgr. 16. gr. hgl. ætti við um andlegt ástand sakbornings og 

samkvæmt 2. mgr. sömu greinar er greint frá að ákveða megi með refsidómi að 

sakborningur taki út refsingu á sérstakri stofnun sem er ætluð slíkum mönnum. 

Dómurinn sá því ekkert til fyrirstöðu að dæma manninn til refsingar og að hann 

yrði látinn afplána dóminn á stofnun sem uppfyllti skilyrði 2. mgr. 16. gr. hgl. 

Sökum þess var heimilt að sakborningur skyldi taka út refsingu á sérstakri stofnun, 

þar sem talin var þörf á því sökum réttaröryggis. Var því sakborningur vistaður í 

öryggisgæslu samkvæmt 62. gr. hgl.  

  

                                                 
33 Ólafur Börkur Þorvaldsson. (2009). Lausn úr „öryggisgæslu“. Bls. 153. 
34 Ólafur Börkur Þorvaldsson. (2009). Lausn úr „öryggisgæslu“. Bls. 158. 
35 Alþt. 1939. A-deild, 366. 
36 Gísli G. Ísleifsson. (1967). Læknisfræðileg sjónarmið í lögfræði. Bls. 162. 
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Í Hrd. 151/2009 var sami maður og í máli S-966/2008 sviptur lögræði í því skyni 

til að geta þvingað hann til að hlíta meðferð á Sogni. Sakborningurinn hafnaði 

reglulegri lyfjameðferð inni á Sogni. Í héraðsdómnum segir, sem var staðfestur í 

Hæstarétti, að þótt refsidómurinn sem hann afplánaði inni á réttargeðdeildinni á 

Sogni hefði í för með sér að frjálsræði hans væri skert, þá þýddi sá dómur ekki að 

hann réði ekki persónulegum högum sínum að öðru leyti. Sakborningur gæti því 

hafnað því að sæta læknismeðferð, sem sérfræðingar á réttargeðdeildinni töldu hann 

hafa verulega þörf fyrir. En til þess að hægt væri að þvinga hann til að sæta 

læknismeðferð, þ.á.m. lyfjameðferð, þá þurfti að svipta hann lögræði. Kom fram í 

skýrslum frá geðlæknum að sakborningur væri ófær um að ráða högum sínum 

sjálfur sökum alvarlegs geðsjúkdóms og vímufíknar, þannig ekki væri hægt að 

tryggja að hann myndi hlíta nauðsynlegir læknismeðferð. Hæstiréttur taldi augljósa 

hættu vera fyrir hendi að meðferð sakborningsins færi úr skorðum og að einkenni 

geðsjúkdóms hans magnaðist. Sakborningur var sakhæfur á réttargeðdeildinni þá 

var ekki hægt að skikka hann til að sæta lyfjameðferð. Var sakborningur sviptur 

lögræði til að hægt væri að byrja lyfjameðferð.  

 

Ekki þarf að svipta þá lögræði sem eru ósakhæfir skv. 15. gr. hgl. eða með skert sakhæfi skv. 

16. gr. hgl., eða hafa verið dæmdir í öryggisgæslu skv. 62. gr. hgl. Ef sakhæfur fangi er inn á 

réttargeðdeild og hafnar lyfjameðferð þar að svipta hann lögræði til að geta hafið þá meðferð 

sem er viðeigandi við hans geðrænu annmarka. Ekki er hægt að þvinga þá sakhæfu fanga sem 

eru inn á réttargeðdeild til að sæta meðferð nema þá með því að svipta á lögræði sbr. 62. gr. 

hgl.37  

Öryggisgæsla er úrræði sem greint er frá í 62. gr. hgl. og henni aðeins beitt ef nauðsynlegt þykir 

vegna réttaröryggis.38 Heimilt er skv. 62. gr. að taka mál hvers sakbornings upp allt að einu 

sinni á ári og oftar við sérstakar aðstæður. Ekkert ákvæði er í lögunum um reglubundna 

endurskoðun á öryggisgæslu, en slík regla gæti komið í veg fyrir að sakborningar festist á 

lokuðum stofnunum án þess að nokkuð sé að gert.39 Tilsjónarmaður skal hafa eftirlit með 

vistuninni en sá aðili er skipaður af Hæstarétti og gegnir því mikilvægu hlutverki. Samkvæmt 

62. gr. hgl. getur dómsmálaráðuneytið farið fram á úrskurð héraðsdóms um lausn sakbornings 

                                                 
37 Alþt. 2012-2013. A-deild, þskj. 527-420. mál. 
38 Alþt. 2012-2013. A-deild, þskj. 527-420. mál. 
39 Ólafur Börkur Þorvaldsson. (2009). Lausn úr „öryggisgæslu“. Bls. 158. 
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úr öryggisgæslu án þess að tilsjónarmaður hafi komið að því máli. Í máli sakadóms Akureyrar 

nr. 1597/1991 frá 12. ágúst 1991, var lausn úr öryggisgæslu veitt þar sem viðkomandi 

sakborningur hafði ekki haft tilsjónarmann til að fylgja eftir dómsmálinu hans. Viðkomandi 

sakborningur var virkilega veikur á geði. Hafði hann verið lengi inni á réttargeðdeild og hafði 

ekki burði til að halda fram rétti sínum.40   

Kveður 62. gr. hgl. á um öryggisráðstafanir, en hvergi í lögunum er minnst á öryggismeðferð 

og framkvæmd hennar.41 Í dómi Hrd. 458/2003 staðfesti Hæstiréttur dóm héraðsdóms um 

breytta öryggisgæslu. Dómurinn komst að niðurstöðu um vægara úrræði en algjöra 

öryggisgæslu á réttargeðdeild, þó svo að þau úrræði séu ekki tæmandi talin í 62. gr. hgl. Þessi 

breytta öryggisgæsla átti samt sem áður að vera í umsjón réttargeðdeildarinnar og á ábyrgð 

yfirlæknis deildarinnar.  

Í 62. gr. kemur fram að dómari kveður á um hvenær sakborningur losni úr öryggisgæslu. Þegar 

krafa um niðurfellingu öryggisgæslu er tekin fyrir hjá dóminum hefur dómarinn einnig heimild 

til að úrskurða um annað og vægara úrræði en öryggisgæslu,42 sbr. mál nr. R-8/1998, en þar 

hafði einstaklingur verið dæmdur til vistunar á réttargeðdeild vegna tilraunar til manndráps. 

Hafði einstaklingurinn dvalið á réttargeðdeild í nærri tíu ár þegar mál hans var tekið aftur til 

meðferðar fyrir dómi. Í dómsniðurstöðu kom fram að ekki væru líkur á að hætta stafaði af 

manninum á meðan hann nyti meðferðar og væri undir eftirliti. Tekið var fram að lagatæknileg 

atriði megi ekki standa í vegi fyrir úrlausn sem er viðurhlutaminnst fyrir sóknaraðila.  

 

Í Hrd. 446/2001 er vikið frá ítrustu úrræðum 62. gr. hgl. þar réðst geðsjúkur maður 

á dreng með þeim afleiðingum að hann fótbrotnaði. Drengurinn hafði verið að leika 

sér á lóð rétt hjá heimili sakborningsins. Sakborningur hafði verið svefnlaus í 

margar nætur og heyrði raddir sökum geðveiki sinnar. Sakborningur pirraðist mjög 

af látunum frá drengnum og réðst á hann. Fram kom í matskýrslum þeim er lagðar 

voru fram fyrir dómi að hverfandi líkur væru á því að sakborningur væri hættulegur 

umhverfi sínu svo framarlega sem hann fengi sín lyf. Einnig kom fram að 

sakborningur ætti ekki heima með ósakhæfum afbrotamönnum inn á réttargeðdeild 

enda væri það deild fyrir mjög sjúka einstaklinga sem þyrftu bæði meðferð og 

öryggisgæslu. Sakborningur hafði lítið sjúkdómsinnsæi og hætti því oft á tíðum að 

                                                 
40 Ólafur Börkur Þorvaldsson. (2009). Lausn úr „öryggisgæslu“. Bls. 158. 
41 Velferðarráðuneytið. (1998, október). Sótt 18. október. 2017. 
https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/Gedskyrsla/7kafli.pdf 
42 Ólafur Börkur Þorvaldsson. (2009). Lausn úr „öryggisgæslu“. Bls. 158. 



 

 
16 

 

taka lyf sín með þeim afleiðingum að sjúkdómur hans versnaði. Var þetta einnig 

fyrsta afbrot sakborningsins í geðrofsástandi en rekja mætti geðrofsástands hans til 

ónógrar læknis- og lyfjahjálpar. Var það mat matsmanna að sakborningurinn þyrfti 

fyrst og fremst á meðferð og endurhæfingu að halda frekar en öryggisgæslu. Ekkert 

í sögu sakbornings benti til að hann væri ofbeldismaður og engin saga var um lyfja- 

og fíkniefnamisnotkun. Var hann ekki talin hættulegur maður svo framarlega sem 

hann fengi þá meðferð sem hann þyrfti til að halda sjúkdóminum í skefjum og væri 

í tengslum við meðferðaaðila.  

Samkvæmt dóminum var hann talinn að hafa verið með öllu ófær um að hafa haft 

stjórn á gerðum sínum á verknaðarstundu og var hann því sýknaður sbr. 15. gr. hgl. 

Vegna réttaröryggissjónarmiða þótti rétt að gera ráðstafanir til að varna því að háski 

stafaði af manninum og var hann dæmdur til að sæta forðalyfjameðferð með vísan 

til 62. gr. hgl. Meðferðin skyldi vera í höndum sjúkrahússins í hans heimabyggð, í 

formi forðasprauta á hálfs mánaðar fresti og á ábyrgð yfirlæknis þar. 

 

Í niðurstöðu Hæstaréttar þótti vegna eðlis brotsins og geðræns ástands ákærða og vegna 

réttaröryggissjónarmiða, nauðsynlegt að gera ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir að háski 

stafaði af ákærða og var í þeim efnum vísað til 62. gr. hgl. Niðurstaða héraðsdóms var því 

staðfest, að ákærði myndi undirgangast viðeigandi meðferð vegna þeirra geðrænu annmarka 

sem hann þjáðist af og ætti ákærði að sæta forðalyfjagjöf. 
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3.2 Úrræði 63. gr. hgl 
 
Í 63. gr. hgl. kemur orðrétt fram: „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. þykir vera fyrir hendi, að ráðstöfunum 

samkvæmt þeirri grein skuli beitt í stað refsingar eða þangað til unnt þykir að framkvæma 

refsingu.“ Samkvæmt greininni þarf sakborningur að vera með varanlega geðræna annmarka 

eftir afbrotið, en einnig áður en dómur hefur fallið í máli hans. Þetta viðurlagaákvæði hefur í 

för með sér að ákvörðun um refsingu verður látin niður falla og þá koma til greina úrræði í 62. 

gr. hgl. í staðinn eða þangað til einstaklingur hefur náð þeim bata á heilsu sinni að hægt er að 

beita refsingu.43  

 

Í Hrd. 176/1953 var maður ákærður fyrir manndráp af gáleysi þar sem hann ók á 

dreng sem kom hlaupandi frá strætisvagni. Sakborningur var talinn hafa ekið of 

hratt og ógætilega með þeim afleiðingum að hann sá ekki drenginn fyrr en of seint 

og drengurinn lést. Í dómnum var fjallað ítarlega um geðheilsu mannsins, hvernig 

geðrænn annmarki hans hafi verið gegnum tíðina og hann hafi verið geðveikur á 

köflum, en sakhæfur þess á milli. Sakborningurinn var ekki talinn hafa verið 

geðveikur þegar slysið átti sér stað, en í kjölfarið fékk hann andlegt áfall og var 

orðinn mjög veikur á geði þegar málið kom fyrir dóm. Niðurstaða dómsins var 

refsibrottfall vegna geðveiki og sakborningnum ekki gert að sæta öryggisgæslu.  

 

Bæði 62. gr. og 63. gr. hgl. eru viðurlagaákvæði og er þeim bara beitt ef sakhæfisskortur er fyrir 

hendi eða ef það er talið fullvíst að refsing geti ekki borið árangur, annars er þessum ákvæðum 

ekki beitt.44 

                                                 
43 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og refsiábyrgð III. Bls. 89. 
44 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og refsiábyrgð III. Bls. 89. 
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4. Samanburður við norrænan rétt.  

Í íslenskri dómaframkvæmd má víða sjá sterk tengsl á milli íslenskrar löggjafar og löggjafar 

annarra Norðurlanda. Vert er að líta til löggjafarinnar á Íslandi, Noregi, Danmörku og Svíþjóð 

er við kemur sakhæfismælikvarðanum, þar sem mest er horft til Norðurlandanna í íslenskri 

löggjöf. Fyrirkomulag þessara reglna er mismunandi eftir löndum, sem dæmi má nefna að þegar 

lagt er fyrir í dómsmáli læknisfræðilegt, sálfræðilegt, siðferðislegt eða félagssiðferðislegt mat 

þá vega þau misþungt í dómaframkvæmd við mat á geðrænu sakhæfi. Önnur aðferð sem notuð 

er til að ákveða mat á geðrænu sakhæfi eru niðurstöður lækna og annarra sérfróðra manna sem 

hafa metið sakborning og hugsanlega geðræna annmarka hans þegar brotið var framið og sker 

sú niðurstaða úr um sakhæfi hans.45 

 

4.1 Sakhæfismælikvarðinn á Íslandi 
 

Í íslenskri dómaframkvæmd eru það læknar og aðrir sérfróðir menn sem meta geðheilbrigði 

einstaklings, þegar afbrotið var framið og hvernig geðheilbrigði hans var eftir að afbrotið var 

framið.46 Þó að óskað sé eftir mati á sakhæfi sakbornings þess sem málið varðar, þá er endanleg 

niðurstaða í höndum dómara að meta hvort sakhæfisskilyrðin séu fyrir hendi og ákveða hvort 

sakborningur skuli vera metinn sakhæfur eða ósakhæfur.47 Í dómsmálum þegar vafi leikur á 

sakhæfi er læknisfræðilegt mat ætíð haft til hliðsjónar við málsmeðferð og er oftast frumskilyrði 

dómsniðurstöðu. Í flestum tilfellum eru læknar og dómarar sammála um sakhæfi sakbornings 

en það er alls ekki algilt.48 Samkvæmt íslenskum lögum er það á valdi dómara að meta ástand 

og tengsl geðrænna annmarka einstaklingsins við refsiverð afbrot hans, þ.e.a.s. hvort 

sakborningurinn var alls ófær um að stjórna gerðum sínum á verknaðarstundu.  Kallast það 

lögfræðilegur mælikvarði og þannig er mat á geðrænu sakhæfi byggt á lögfræðilegum 

mælikvarða hér á Íslandi.49  

 

 

                                                 
45 Jónatan Þórmundsson. (1991). Sakhæfi. Bls. 286. 
46 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og refsiábyrgð III. Bls. 96. 
47 Jónatan Þórmundsson. (1991). Sakhæfi. Bls. 284. 
48 Jónatan Þórmundsson. (1986). Mat á geðrænu sakhæfi. Bls. 27. 
49 Gísli G. Ísleifsson. (1967).  Læknisfræðileg sjónarmið í lögfræði. Bls. 163-164. 
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Í Hrd. nr. 383/2000 skaut sakborningur þremur riffilskotum í höfuð föður síns með 

þeim afleiðingum að hann lést. Sakborningur hélt því fram að fyrsta skotið hafi 

verið slysaskot þar sem sakborningur ætlaði að stytta sitt eigið líf en faðir hans 

gripið í byssuna með þeirri afleiðingu að skot fór í höfuð hans. Þá hafi gripið 

sakborninginn sturlun og hann skotið föður sinn tveimur öðrum skotum í höfuðið. 

Hélt hann því fram að hann hafi ekki vitað hvað hann hafi verið að gera. 

Sakborningur reyndi að hylma yfir afbrot sitt með því að sviðsetja verknaðinn eins 

og faðir hans hafi framið sjálfsmorð. Í fyrstu neitaði sakborningur verknaðinum en 

þegar réttarmeinarannsóknir leiddu annað í ljós játaði sakborningur að hafa skotið 

föður sinn og hafi verið í sturlunarástandi. Í héraði var hann sýknaður af broti gegn 

211. gr. hgl. þar sem var talið að hann hafi verið ófær um að stjórna gerðum sínum 

á verknaðarstundu, sbr. 15. gr. hgl. 

Hæstiréttur ómerkti dóm héraðsdóms og vísaði málinu aftur til héraðs til frekari 

gagnaöflunar. Hæstiréttur taldi framburð sakbornings ekki trúverðugan eins og 

héraðsdómur gerði. Læknaskýrslur sem voru á meðal gagna málsins voru ekki með 

afgerandi niðurstöður um sakhæfi sakbornings. Einnig fannst Hæstarétti vanta upp 

á rökstutt sérfræðilegt mat á því hvort eða hvernig staðsetning sakborningsins hafi 

verið við rúm föður hans. Hvernig það gat komið heim og saman við frásögn hans 

um slysaskot og við skotáverka á hinum látna. Einnig vantaði upp á að kanna til 

þrautar hvort unnt hefði verið að notast við tæknilegar rannsóknir til að fá frekari 

vísbendingar af ljósmyndum sem teknar voru á vettvangi þar sem framburður 

sakbornings var ekki trúverðugur og var hann ekki skýr til frásagnar.  

 

Í framangreindum dómi kom skýrt fram að dómstólar telji það hlutverk sitt að taka endanlega 

ákvörðun um sakhæfi sakbornings. Þegar óskað er eftir skýrslu sérfróðra manna um mat á 

sakhæfi einstaklings er það mat aðeins fengið til að leiða í ljós atriði sem gera dómurum fært 

að meta sakhæfi sakborningsins. Samkvæmt því er mat á geðrænu sakhæfi byggt á 

lögfræðilegum mælikvarða hér á landi.  
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4.2 Sakhæfismælikvarðinn í Noregi 
 
Í Noregi er sakhæfisskilyrðið einnig miðað við 15 ára aldur, sbr. 1. mgr. 46. gr. norskra 

hegningarlaga nr. 10 frá 22. maí 1902.50 Norskur réttur gerir ráð fyrir því að unnt sé að dæma 

sakborning, sem ekki var sakhæfur á verknaðarstundu, til að sæta öryggisgæslu í stað 

refsingar.51 Með þeim breytingum sem gerðar voru á norskum hegningarlögum þann 1. janúar 

2002, var skilgreiningin á geðveiki bæði látin eiga við geðrof og mikinn vanþroska. Samkvæmt 

því er alfarið byggt á tilvist ákveðinna geðrænna annmarka en ekki hvernig áhrif þeir kunna að 

hafa á einstaklinginn. Þannig er sakhæfismælikvarðinn í Noregi læknisfræðilegur en ekki 

lögfræðilegur eins og á Íslandi.52 Ef læknar eða aðrir sérfróðir menn sem fengnir eru til að meta 

geðræna annmarka sakbornings, meta svo að hann sé haldinn geðveiki eða annars konar 

verulegum vanþroska er frekara mat á sakborningi óþarft. Norskir dómstólar eru bundnir 

niðurstöðum lækna eða annarra sérfróða manna, þ.e.a.s. ef enginn vafi leikur á um sakhæfi 

sakborningsins.53 Ef vangaveltur eru um geðheilbrigði sakbornings á verknaðarstundu tilnefnir 

dómari ákveðna matsmenn til að gera geðrænt mat á sakborningnum. Yfirleitt eru tilnefndir 

tveir sérfræðingar á sviði geðlæknisfræði til að framkvæma matið. Það er meginregla að ef 

dómari spyr um andlegt hæfi sakbornings þá er yfirlýsing frá þeim matsmanni sem fenginn var 

til að framkvæma matið á sakborningnum bindandi fyrir dóminn. Því er það mikilvægt að vita 

hvort sakborningur sé talinn geðveikur eða verulega vanþroskaður.54 Gert er ráð fyrir hámarks- 

og lágmarkstíma í réttargæslu í norskum lögum og er sá tími ákveðinn af dómstóli. Hámarkstími 

skal almennt ekki vera lengri en 15 ár og aldrei lengri en 21 ár. Lágmarkstími skal ekki vera 

lengri en 10 ár. Hægt er að lengja þessi tímamörk í allt að fimm ár í senn.55 

 

Í dómi héraðsdóms Óslóar nr. TOSLO-2011-188627-27 er fjallað um mál þar sem 

einstaklingur hafði sprengt öfluga bílasprengju við húsnæði ríkisstjórnar Noregs 

með þeim afleiðingum að átta létust og fleiri særðust. Jafnframt hafði hann 

vopnaður skammbyssu, riffli og fleiri vopnum banað 69 ungmennum á eyju rétt 

fyrir utan Ósló þann sama dag. Áttu báðar þessar árásir sér stað þann 22. júlí 2011. 

Í dómsmálinu voru lögð fram tvenns konar sakhæfismöt. Í fyrra matinu sem var 

                                                 
50 Lov fra 22. mai 1902 nr. 10. Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven). 
51 Alþt. 2012-2013. A-deild. Þskj. 527, 420. mál. 141. löggjafarþing. 
52 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og refsiábyrgð III. Bls. 102. 
53 Jónatan Þórmundsson. (1991). Sakhæfi. Bls. 287-288. 
54 Jónatan Þórmundsson. (1968). Mat á geðrænu sakhæfi. Bls. 24. 
55 Alþt. 2012-2013. A-deild. Þskj. 527, 420. mál. 141. löggjafarþing. 
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framkvæmt af tveimur dómkvöddum geðlæknum kom fram að sakborningur hafi 

verið haldinn geðsjúkdómi, jafnt fyrir og eftir verknaðinn. Kom fram að geðveiki 

hans grundvallaðist af öfga- og ranghugmyndum hans um stjórnmál og 

stjórnmálaskoðanir og sökum þess væri sakborningur ósakhæfur.  

Voru fjölskyldur og ættingjar fórnarlamba úr árásum sakborningsins ekki sátt með 

þessa niðurstöðu úr sakhæfismatinu og fengu málflutningsmann sinn til að óska 

eftir öðru sakhæfismati. Einnig var mikill þrýstingur og útbreidd gagnrýni á 

dómstólinn frá almenningi sökum þessa fyrra sakhæfismats.  

Óskaði dómstóllinn eftir öðru mati á sakhæfi. Í seinna geðmatinu, sem var einnig 

framkvæmt af tveimur dómkvöddum geðlæknum, kom fram að sakborningur væri 

sakhæfur, s.s. að hann hafi ekki verið haldinn geðveiki á verknaðarstundu og ekki 

heldur eftir það. Þeir voru sammála um að sakborningur þjáðist af 

persónuleikaröskun en að hann væri ekki geðveikur eins og kom fram í fyrra 

matinu. Einnig kom fram eftir fyrra sakhæfismatið og áður en seinna sakhæfismatið 

var framkvæmt, að fangelsisgeðlæknar sakborningsins gerðu engar athugasemdir 

um að sakborningur þjáðist af geðrofi, þunglyndi eða sjálfsvígshugsunum. 

Geðlæknir sem var fenginn á vegum fangelsisins greindi sakborning með 

persónuleikaröskun. Svo staðfesti seinna sakhæfismatið niðurstöðu 

fangelsisgeðlækna og geðlæknisins sem var fenginn á vegum fangelsisins til að 

meta sakborning meðan hann var í haldi. 

Þann 24. ágúst 2012 dæmdi dómstóllinn sakborninginn sakhæfan þar sem ekki 

hafði verið sýnt fram á að sakborningur hafi verið í geðrofsástandi þegar hann 

framdi afbrotin. Var hann dæmdur í 21 árs fangelsi með möguleika á 

viðbótarrefsingu þar sem dómstóllinn sagði að sakborningurinn yrði þá enn mjög 

hættulegur maður að þeim tíma liðnum.56  

Við dómsuppkvaðningu sagði sá dómfelldi að hann myndi ekki áfrýja dóminum. 

Ákæruvaldið áfrýjaði heldur ekki dóminum. Þegar áfrýjunarrétturinn var útrunninn 

var dómsuppkvaðning héraðsdómstólsins því endanleg og fullnustuhæf.57  

 

                                                 
56 https://www.domstol.no/no/Aktuelt/Nyheter/Dom-i-22-juli-saken/ þá kemur upp pdf skjal. 
https://www.domstol.no/globalassets/upload/da/internett/domstol.no/aktuelt/2012/toslo-2011-
188627-24.pdf   sótt. 10. október 2017. 
57 https://www.aftenposten.no/norge/i/qV6E/Na-er-dommen-mot-Breivik-rettskraftig sótt 24. 
nóvember 2017. 
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4.3 Sakhæfismælikvarðinn í Danmörku 
 
Danskur réttur gerir ráð fyrir að hægt sé að dæma einstakling, sem þjáist af geðrænum 

annmörkum og gerst hefur brotlegur gagnvart dönskum hegningarlögum, í öryggisvistun í stað 

refsingar. Mat á sakhæfi er reist á lögfræðilegum mælikvarða eins og í íslenskum rétti.58 Í 

dönskum hegningarlögum frá 20. maí 200559 kemur fram í 1. mgr. 16. gr. að ekki skuli meta þá 

einstaklinga sakhæfa sem voru óútreiknanlegir sökum geðveiki á verknaðarstundu eða annars 

samsvarandi ástands eða vegna vanþroska á háu stigi. Hugtakið „óútreiknanlegir“ er 

lögfræðilegt, en matskenndara og líklega rýmra en orðalag íslenska ákvæðisins „alls ófærir til 

að stjórna gerðum sínum“.60 Samkvæmt 2. mgr. 16. gr. sömu laga er ekki hægt að meta 

einstaklinga sakhæfa sökum vanþroska á háu stigi nema fyrir liggi sérstakar ástæður. Fyrir 

dönskum dómstólum hefur oft reynt á sjálfstætt mat þeirra gegn mati dómkvaddra sérfróðra 

manna. Á það sérstaklega við um auðgunarbrot sakborninga sem þjást af geðhvarfasýki með 

hléum á milli æðis- og þunglyndiskasta. Litið er til þess hvort sakborningur geti lifað eðlilegu 

lífi án mikilla árekstra, og þá hafa danskir dómstólar vikið frá mati dómkvaddra sérfróðra 

manna sem meta sakborning geðveikan og ósakhæfan. Metur þá dómstóllinn sakborning 

sakhæfan þar sem hann er hæfur til að lifa eðlilegu lífi. Rökin fyrir þeirri niðurstöðu eru þau að 

orsakasambandið á milli geðræna annmarkans og verknaðarins sé ófullnægjandi.61 Níundi kafli 

dönsku hegningarlaganna fjallar um öryggisráðstafanir. Í 68. gr. laganna koma fram þau úrræði 

sem koma til álita ef sakborningur er metinn ósakhæfur. Heimildin nær til þess að ákveða hvort 

sakborningur skuli settur í öryggisvistun, sem er fyrir einstaklinga með alvarlega geðræna 

annmarka, eða skuli vera undir eftirliti með þeim valmöguleika að með stjórnvaldsákvörðun 

megi setja einstaklinginn á viðeigandi heimili eða stofnun til sérstakrar umönnunar eða eftirlits. 

Vistun á stofnun má ekki vara lengur en fimm ár, en dómstóllinn getur framlengt þann tíma um 

tvö ár. Ef sakborningur hefur gerst sekur um alvarlegan refsiverðan verknað er þó almennt 

enginn hámarkstími ákveðinn. Ef hámarkstími er ekki ákveðinn þarf ákæruvaldið að krefjast 

úrskurðar um hvort breyta eigi ákvörðun um öryggisráðstafanir áður en fimm ára 

réttargæslutíminn er liðinn. Síðan þarf að leggja málið fyrir dóm á tveggja ára fresti og er það 

þannig tryggt að danskur dómstóll endurskoði ákvörðun um öryggisráðstafanir reglulega.62 

 

                                                 
58 Alþt. 2012-2013. A-deild. Þskj. 527, 420. mál. 141. löggjafarþing. 
59 Lov fra 20. mai. 2005 nr. 28. Lov om straff (straffenloven). 
60 Jónatan Þórmundsson. (1991). Sakhæfi. Bls. 286. 
61 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og refsiábyrgð III. Bls. 101. 
62 Alþt. 2012-2013. A-deild. Þskj. 527, 420. mál. 141. löggjafarþing. 
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4.4 Sakhæfismælikvarðinn í Svíþjóð 
 

Strangt til tekið er geðrænt sakhæfi ekki refsiskilyrði í sænskum rétti heldur hefur það áhrif á 

val á refsingu. Í 6. gr. 30. kafla sænsku hegningarlaganna 63  segir: „að ekki skuli dæma 

einstakling til að sæta fangelsisvist hafi hann verið alvarlega andlega truflaður á 

verknaðarstund.“ Sænsk dómaframkvæmd byggir á lögfræðilegum mælikvarða við mat á 

sakhæfi eins og í íslenskum og dönskum rétti. Þó svo að sakborningur hafi verið ósakhæfur 

þegar afbrotið var framið er hann ekki sýknaður og er hægt að dæma hann til greiðslu sektar 

eða til vistar á réttargeðdeild. 64  Sænski lögfræðilegi mælikvarðinn er mjög bundinn 

læknisfræðilegu eða geðrænu mati og raunverulegum áhrifum geðræns annmarka á atferli 

sakbornings. Er þetta ekki ósvipað fyrirkomulaginu í 15. gr. hgl., nema samkvæmt 15. gr. hgl. 

þarf meira að koma til svo að sakborningur verði metinn ósakhæfur. Í sænskum 

hegningarlögum er þannig ekki sýknað þótt engri refsingu sé til að dreifa. Dómstóllinn getur 

farið fram á að sakborningur greiði fésekt þótt réttargæsla komi ekki til álita.65  

                                                 
63 Brottsbalk (1962:700) 30. kap. Om val av paföljd. Svensk författingssamling 1962:700 
64 Alþt. 2012-2013. A-deild. Þskj. 527, 420. mál. 141. löggjafarþing.    
65 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og refsiábyrgð III. Bls. 102.  
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5. Dómar um geðrænt sakhæfi 
 

Hér á eftir verða raktir dómar sem sýna að sakhæfismat liggur í höndum dómara og að mat á 

sakhæfi er lögfræðilegt. Í fyrstu tveimur dómunum sem verða reifaðir, gengu dómstólar lengra 

en mat dómkvaddra sérfróðra manna kvað á um. Dómstóllinn viðurkenndi sakhæfisskort eða 

að refsing myndi ekki bera árangur sbr. 16. gr. hgl. Í seinni tveimur dómunum fóru dómstólar 

einnig gegn mati dómkvaddra matsmanna og töldu sakborning sakhæfan og að sakborningur 

væri móttækilegur fyrir refsingu. Dómstóllinn metur þannig sjálfstætt hvort skilyrðum 15. og 

16. gr. hgl. er fullnægt. 

 

5.1 Hrd. nr. 33/1949 
 
Í dómi Hæstaréttar nr. 33/1949 kemur fram að laugardagskvöldið þann 3. maí 1947 fór ákærði 

inn í skála sem hann bjó í nágrenni við, hafði hann hníf meðferðis. Í skálanum bjuggu hjón 

ásamt dætrum sínum tveim. Eldri dóttirin var átta ára og sú yngri 21 mánaðar. Eiginmaðurinn 

var nýfarinn út og eiginkonan var að þvo þvott í þvottahúsi sem var í lítilli sérbyggingu skammt 

frá skálanum sem þau bjuggu í. Dæturnar voru einar í skálanum þegar ákærða bar að. Réðst 

ákærði að börnunum og stakk þær margsinnis með þeim afleiðingum að yngri dóttirin lést strax 

af sárum sínum en eldri dótturinni tókst að komast undan ákærða og hljóp mjög blóðug út og 

inn í þvottahúsið þar sem móðir hennar var. Móðirin hljóp strax inn í skálann þar sem ákærði 

var. Réðst ákærði einnig á hana og stakk hana margsinnis. Henni tókst að komast undan ákærða, 

komast út úr skálanum og sækja hjálp í nærliggjandi skála. Stuttu síðar var ákærði handtekinn. 

Bæði móðirin og eldri dóttirin særðust alvarlega í þessari árás og lágu lengi á sjúkrahúsi. Við 

skýrslutöku kvaðst ákærði ekki hafa verið undir áhrifum áfengis. Ákærði játaði að æði hafi 

gripið sig og að hann ætlaði að stinga fólk, hann hefði ekki haft sérstakt fólk í huga, það hefði 

verið tilviljun að hann fór inn í þann skála sem hann fór inn í. Hann bjó næst þeim skála þar 

sem verknaðurinn var framinn. Skýringin sem ákærði gaf var sú að hann var einmana og átti 

mjög erfitt með öll samskipti við fólk. Hann hafði hugsað sem svo að ef hann myndi fremja 

morð þá yrði lögreglan að handtaka hann. Ákærði játaði að hann vissi hvað hann var að gera en 

hann hefði ómögulega getað spornað við því. Í héraðsdómi var farið fram á mat á geðheilbrigði 

ákærða af yfirlækni á Kleppi. Var ákærði til rannsóknar í mjög langan tíma. Mat yfirlæknisins 

á ákærða þann 3. maí 1947 var, „að hann hafi verið geðveill, psykopat, en hvorki vanviti né 

geðveikur“. Í viðbótarskýrslu frá 27. október 1947 tók yfirlæknirinn fram að gefnu tilefni frá 
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rannsóknardómaranum, „að hann telji verknað ákærða eigi geta fallið undir 15. gr. 

hegningarlaganna, en að ákærði hafi verið í því ástandi, sem 16. gr. nefndra laga gerir ráð 

fyrir. Ekki kveðst læknirinn með vissu geta sagt til um, hvort refsing geti borið árangur, en telur 

það frekar ósennilegt“. Samkvæmt skýrslu sama læknis hafði ákærði fengið geðveikisköst bæði 

fyrir 3. maí 1947 og eftir, mat hann svo að refsing gæti ekki borið árangur skv. 16. gr. hgl. og 

skv. 62. gr. hgl. bæri að dæma hann til gæslu á viðeigandi hæli. Samþykkti héraðsdómur þá 

niðurstöðu. Hæstiréttur var ekki sammála þessari dómsniðurstöðu og sagði: „Þegar það er virt, 

að andlegri heilsu ákærða er svo áfátt sem að framan er lýst og að hann hefur fengið 

brjálæðisköst bæði fyrir og eftir, að hann framdi afbrotið, að ekki hefur verið leitt í ljós neitt 

sennilegt tilefni annað en brjálæðisemi til svo ægilegs glæps sem hér átti sér stað, að árásin 

var framin án nokkurrar leyndar og að tilviljun virðist hafa ráðið, hver eða hverjir fyrir henni 

urðu, þá má telja víst, að ákærði hafi verið alls ófær um að stjórna gerðum sínum, er hann vann 

verkið. Verður honum því samkvæmt 15. gr. nefndra laga ekki refsað fyrir verknaðinn. En þar 

sem andlegu ástandi ákærða er svo háttað, að mikil hætta er á því, að hann geti, hvenær sem 

er, misst stjórn á sjálfum sér og framið ódæðisverk, og að hann þess vegna er mjög hættulegur 

umhverfi sínu, þá ber nauðsyn til, að honum sé að óbreyttu ástandi haldið í öruggri gæslu 

ævilangt. Ber því samkvæmt 62. gr. nefndra laga,, nr. 19/1940, að dæma hann til að sæta slíkri 

öryggisgæslu.“  

Samkvæmt þessu vék Hæstiréttur frá mati um geðheilbrigði ákærða um að verknaður 

sakbornings félli undir 16. gr. hgl. og var sakborningur sýknaður sökum sakhæfisskorts skv. 

15. gr. hgl., enda þótti sannað að hann hefði framið verknaðinn og lá játning sakbornings fyrir. 

Var honum því samkvæmt 15. gr. hgl. ekki refsað.  

Af andlegu ástandi ákærða stafaði mikil hætta og það lá ljóst fyrir að hann fékk brjálæðisköst 

bæði fyrir og einnig eftir verknaðinn og að hann gæti hvenær sem er misst stjórn á sjálfum sér 

og framið saknæman verknað. Hann var því talinn mjög hættulegur umhverfi sínu og þess vegna 

væri nauðsynlegt að halda honum í öryggisgæslu ævilangt.66 Þegar komist er að niðurstöðu um 

sakhæfi sakbornings er nauðsynlegt að sýna fram á að orsakasamband sé á milli andlegrar 

vanheilsu og vanþroska annars vegar og hins refsiverða verknaðar hins vegar. Skv. 15. gr. hgl. 

er nauðsynlegt að sýna fram á að sakborningur hafi verið alls ófær um að stjórna gerðum sínum 

þegar hann framdi afbrotið og því er það mjög mikilvægt hvernig sönnunarreglum er beitt í 

þessum tilvikum.67 

                                                 
66 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og refsiábyrgð III. Bls. 97. 
67 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og refsiábyrgð III. Bls. 110. 
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5.2 Hrd. nr. 163/1949 
 

Í dómi Hæstaréttar nr. 163/1949 var réttað yfir manni sem hafði margoft verið valdur að 

eldsvoðum. Var hann handtekinn þann 2. júní 1949 eftir eldsvoða sem hann var valdur að. 

Dómkvaddur matsmaður var fenginn til að meta geðrænt ástand ákærða. Fyrr á árinu 1949 hafði 

ákærði veikst, var það að öllum líkindum heilablóðfall. Var hann rúmfastur og máttfarinn lengi 

eftir veikindin. Eftir að ákærði náði bata var hann meira og minna úti öll kvöld og nætur og 

neytti áfengis meira en góðu hófi gegndi. Reikaði hann um bæinn og reyndi að finna sér 

íverustað þar til áfengisáhrifin væru runnin af honum.  

Þann 12. maí 1949 fór ákærði inn í timburskúr þar sem olíulampi var, sagðist hann hafa rekist 

í olíulampann af slysni og að blossað hefði strax upp eldur. Ákærði flúði vettvang. Eftir að 

slökkviliðið var komið á vettvang og hafði hafist handa við að slökkva eldinn, kom ákærði aftur 

á vettvang og fór að aðstoða slökkviliðið við að slökkva eldinn. Matsmaður frá slökkviliðinu 

mat að almannahætta hafi ekki stafað af bruna skúrsins en skúrinn skemmdist töluvert.  

Sama kvöld braut ákærði glugga á verslun og kastaði tvisti sem lá á gluggasyllunni í 

rafmagnsofn sem var inni í versluninni, fór strax að rjúka úr ofninum og flúði ákærði þá af 

vettvangi. Samkvæmt matsmanni hefði bruninn getað valdið almannahættu hefði vindátt verið 

austlæg og þótti þessi háttsemi ákærða varða við 164. gr. hgl.  

Þann 14. maí 1949 var ákærði á reiki um bæinn undir áhrifum áfengis. Kom hann að 

vagnasmiðju á Grettisgötu, rúðulaus gluggi var á verksmiðjunni og fór ákærði þar inn. Kveikti 

hann í vagnasmiðjunni, fór af vettvangi en kom svo aftur til að fylgjast með slökkviliðsstarfinu 

en aðstoðaði þó ekki við það. Þar sem vagnasmiðjan var inni í íbúðahverfi mat slökkviliðið að 

nokkur almannahætta hlyti ætíð að vera vegna eldsvoða á slíkum stöðum. Háttsemin var talin 

varða  við 1. mgr. 164. gr. hgl. 

Aðfaranótt 25. maí 1949 var ákærði enn og aftur á reiki um bæinn og undir áhrifum áfengis. 

Fór hann inn um opinn kjallaraglugga á tveggja hæða timburhúsi á Bergþórugötu. Kveikti hann 

í rusli sem var í kjallaranum í því húsi. Þessa nótt voru 13 manns sofandi í húsinu. Mat 

slökkviliðið háttsemina á þann veg að hún varðaði við 2. mgr. 164. gr. hgl. 

Eftir að ákærði hafði kveikt í húsinu á Bergþórugötu, fór hann að skúr einum sem var á 

Snorrabraut. Í skúrnum voru fimm hestar. Fór maðurinn einnig inn í heyskúr sem var við hliðina 

á hesthússkúrnum. Kveikti hann í heyskúrnum og eftir það fór hann yfir þar sem hestarnir voru 

og hleypti þeim út. Barst eldurinn einnig í hesthússkúrinn. Mat slökkvilið að engin hætta hefði 
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verið á að eldurinn hefði getað borist til annarra húsa. Var þessi íkveikja heimfærð undir 2. mgr. 

257. gr. hgl.  

Þann 26. maí 1949 var ákærði á reiki um bæinn og undir áhrifum áfengis. Fór hann inn í 

netagerð, sem var á horni Holtsgötu og Hringbrautar. Var þetta stór og mikil bygging og í henni 

voru mikil verðmæti. Kveikti hann í bréfarusli, kvaðst hann hafa gaman af að horfa á eldinn í 

bréfunum og aðhafðist hann ekkert til að hindra útbreiðslu eldsins, yfirgaf hann svo húsið. Kom 

ákærði aftur seinna um nóttina og horfði á slökkviliðið reyna að ráða niðurlögum eldsins. Tjónið 

af þessum bruna var gífurlegt. Var það mat slökkviliðsins að ef ekki hefði tekist að hefta 

útbreiðslu eldsins hefði tjónið orðið mun meira en varð. Var háttsemin færð undir 2. mgr. 164. 

gr. hgl. 

Sömu nótt braut ákærði brunaboða og gabbaði því slökkvilið þangað. Varðaði sá verknaður við 

120. gr. hgl. Fór ákærði einnig inn í kjallara á Franska spítalanum við Lindargötu sem var 

einkum notaður til skólahalds. Á efri hæð hússins bjuggu þrír menn. Kveikti ákærði í sófa sem 

var í kjallaranum og gerði ekkert til að hefta útbreiðslu eldsins, en yfirgaf hann að því búnu 

húsið. Húsið skemmdist talsvert og munir sem í því voru. Slökkviliðið mat það svo að hefði 

eldurinn náð útbreiðslu hefði húsið brunnið til kaldra kola. Húsið var í íbúabyggð og voru íbúar 

þess í lífshættu. Háttsemin var talin falla undir 2. mgr. 164. gr. hgl.  

Þessa sömu nótt tók ákærði bíl föður síns og ók honum undir áhrifum áfengis, var háttsemin 

talin varða við 1. mgr. 23. gr. hgl., sbr. 38. gr. bifreiðalaga og 21. gr., sbr. 39. gr. áfengislaga. 

Aðfaranótt 2. júní 1949 kveikti ákærði í vörugeymsluhúsi sem var úr timbri. Vörugeymslan var 

sambyggð öðrum húsum og innan um mikinn húsaklasa. Slökkviliðið náði að ráða niðurlögum 

eldsins og urðu skemmdir bæði á húsinu og vörubirgðum í því. Mat slökkviliðið það svo að 

hefði eldurinn magnast verulega hefði verið hætta á yfirgripsmiklum eldsvoða, mörg hús verið 

í hættu en almenningur ekki. Háttsemi þessi var talin varða við 2. mgr. 164. gr. hgl. 

Sömu nótt stal ákærði einnig bifhjóli og ók því ölvaður, með háttsemi þessari gerðist hann 

brotlegur við almenn hegningarlög. Þá stal ákærði einnig bifreið þessa sömu nótt og kveikti í 

henni, sá verknaður var færður undir 2. mgr. 257. gr. hgl. og þá gerðist hann einnig sekur um 

ölvunarakstur.  

Eins og fyrr segir var dómkvaddur sérfróður maður til að meta geðheilbrigði ákærða. Var hann 

metinn með tilhneigingu til sefasýkisviðbragða og á afbrotatímanum hafði ákærði verið haldinn 

heilasjúkdómi sökum heilablóðfalls. Áfengisneyslan hafði orsakað óminni og leyst úr læðingi 

rápsýki og eldsýki. Taldi matsmaður ástand ákærða eiga undir 16. gr. hgl., þar sem ákærði hafi 

verið andlega miður sín en ekki á eins háu stigi og kveðið er á um í 15. gr. hgl. Matsmaður mat 
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það einnig svo að ef ákærði hefði ekki verið undir áhrifum áfengis, hefði ekki komið til þessara 

afbrota. Hins vegar mat Hæstiréttur það svo að geðtruflanir ákærða væru á svo háu stigi þegar 

hann framdi þessi afbrot að þær féllu undir lýsingu 15. gr. hgl. og að ekki væri hægt að dæma 

hann til refsingar. Hins vegar stafaði sú ógn af ákærða að hann myndi fremja sams konar brot 

aftur ef hann væri látinn laus. Vegna almannaöryggis var það talið nauðsynlegt að hann myndi 

sæta öryggisgæslu skv. 62. gr. hgl. 

 

5.3 Hrd. nr. 164/2003 
 

Í dómi Hæstaréttar nr. 164/2003 hafði ákærði farið um að nóttu til og brotið rúðu í bíl og kveikt 

svo í honum. Urðu margir vitni að þeim atburði og var hann ákærður vegna brunans. Ákærði 

hafði átt í erfiðum samskiptum við eiganda bílsins um nokkurt skeið. Í héraðsdómi var ákærði 

sakfelldur fyrir eignaspjöll þar sem bíllinn eyðilagðist og dæmdur til fangelsis-refsingar í þrjá 

mánuði. Í Hæstarétti var litið á geðhagi ákærða. Í mati frá dómkvöddum matsmönnum kom 

fram að ákærði hafi verið haldinn geðrænum annmörkum og hefði verið það frá barnsaldri. 

Kom fram að ákærði þyrfti viðeigandi læknismeðferð svo að geðheilsu hans hrakaði ekki enn 

frekar sem leitt gæti til langvinns geðrofs. Töldu þeir að einhliða refsivist í fangelsi myndi ekki 

bera árangur án meðferðar. Mæltu þeir með að ákærði fengi langtímameðferð sálfræðings 

og/eða geðlæknis, því ástand hans myndi mjög líklega versna fengi hann ekki aðstoð. Voru þeir 

sammála um að refsing myndi ekki bera árangur. Taldi Hæstiréttur að 1. mgr. 16. gr. hgl. stæði 

ekki í vegi fyrir að ákærða yrði dæmd refsing í málinu þrátt fyrir að það lægi fyrir mat geðlæknis 

og sálfræðings þess efnis að þeir töldu hæpið að refsing bæri árangur hjá ákærða. Hann þyrfti 

á meðferð að halda svo að geðheilsu hans hrakaði ekki enn frekar. Hæstiréttur tók það 

sérstaklega fram að samkvæmt lögum um fangelsi og fangavistun skyldu fangar njóta 

viðeigandi heilbrigðisþjónustu meðan á afplánun stæði og jafnframt að fangelsismálastofnun 

gæti heimilað að fangi sé vistaður á sjúkrahúsi eða annarri stofnun svo að hann fengi viðeigandi 

meðferð. Hæstiréttur dæmdi ákærða í þriggja mánaða fangelsi en vistunin í afplánuninni átti að 

vera í samræmi við geðheilsu hans.  
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5.4 Hrd. nr. 198/2011 
 

Í hæstaréttardómi nr. 198/2011 var ákærði sakfelldur þvert á niðurstöður mats dómkvaddra 

sérfróða manna. Upphaf máls má rekja til áranna 2008-2009, en þá hafði ákærði hitt stúlku sem 

hann hafði verið með í grunnskóla, en þekkt lítið fyrir. Upp úr þessu tókust kynni með þeim að 

nýju. Hafði stúlkan jákvæð áhrif á ákærða þar sem hún fékk hann til að koma út að skemmta 

sér með henni og hitta fólk, en áður hafði ákærði lifað fremur einangruðu lífi. Ákærði varð 

ástfanginn af stúlkunni, gerði hann myndband af sér þar sem hann játaði ást sína til hennar, setti 

svo myndbandið á internetið í lok mars 2009. Stúlkan brást illa við því og hafði ekki samband 

við ákærða um nokkurt skeið. Stuttu eftir að ákærði og stúlkan endurnýjuðu kynni sín, kynnist 

hún brotaþola. Fluttist hún inn á heimili brotaþola í apríl 2009. Um vorið 2009 endurnýjuðu 

ákærði og stúlkan aftur kynni sín. Byrjuðu þau að fara aftur út að skemmta sér saman, en ávallt 

var annað fólk með í för. Ákærði kom á heimili brotaþola og stúlkunnar til að skemmta sér, 

einnig gisti hann þar öðru hverju. Ákærði sagðist ekki hafa gert sér vonir um að ná ástum 

stúlkunnar eftir að hann birti ástarmyndbandið á internetinu, en hún hafði þá byrjað að búa með 

brotaþola.  

Þann 15. ágúst 2010 braust ákærði inn á heimili brotaþola og stakk hann margsinnis með hnífi. 

Ákærði var handtekinn grunaður um morðið á brotaþola þann 16. ágúst 2010, en ákærði neitaði 

ávallt að hafa framið brotið. Var honum sleppt eftir skýrslutöku. Þann 26. ágúst var hann 

handtekinn að nýju og færður til skýrslutöku, hann hélt fast í fyrri framburð sinn. Þann 3. 

september 2010 var hann yfirheyrður aftur og fór þá að greina óljóst frá því sem gerst hafði um 

kvöldið og að morgni 15. ágúst. Í skýrslutöku 4. september 2010 játaði ákærði á sig morðið.  

Fram kom við skýrslutöku að ákærði hefði byrjað að plana morðið og orðið sér út um hluti sem 

hann ætlaði að nota við morðið um vorið 2009. Kvöldið 14. ágúst 2010 kom ákærði fyrir hníf í 

farangursgeymslu bifreiðar sinnar. Ákærði hélt svo niður í miðbæ Reykjavíkur þar sem hann 

hitti stúlkuna. Höfðu þau farið inn á nokkra veitingastaði í miðbænum og neytt áfengis. Þegar 

leið á nóttina var stúlkan orðin dauðadrukkin og í stað þess að aka stúlkunni heim til brotaþola, 

þar sem ákærði ályktaði að brotaþoli væri sofandi, ók hann henni heim til sín og kom henni 

fyrir í herbergi sínu. Á þeirri stundu hefði hann ákveðið að þetta væri kjörið tækifæri til að 

myrða brotaþola. Hann væri með allt tilbúið og hefði verið með það þannig mjög lengi.  

Ákærði hafði því næst skipt um föt og farið heim til brotaþola, hann hefði lagt bifreið sinni 

skammt frá heimili hans, áður hefði hann farið í úlpu, sett á sig lambhúshettu og tekið með sér 

hnífinn. Hann gætti þess vel að hnífurinn sæist ekki. Á leiðinni að húsinu stoppaði hann til að 
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festa á skóna sína innkaupapoka og festi þá með límbandi, til að reyna að koma í veg fyrir að 

fótspor eftir hann fyndust á morðstaðnum. Einnig hefði hann sett á sig hanska til að koma í veg 

fyrir að fingraför hans fyndust.  

Hann vissi að önnur hurðin inn í bílskúr var aldrei læst og fór hann því inn um þær dyr. Hann 

fór inn í svefnherbergi brotaþola sem var þar sofandi. Stakk hann brotaþola í bringu, háls og 

bak. Hann hljóp síðan út, setti allt sem hann notaði til verksins í innkaupapoka til þess að hylma 

yfir verknaðinn, ók af stað og henti síðan pokanum undir bryggju við Hafnarfjarðarhöfn. Þessu 

næst hélt hann heim til sín, skipti um föt, setti fötin sem hann var í í annan poka sem hann henti 

í ruslatunnu við hús í næstu götu.  

Við skýrslutöku spurði lögreglan hvort ákærði hefði gert sér grein fyrir að hann hefði myrt 

brotaþola, og ákærði sagðist halda að hann hefði gert sér grein fyrir því. Greindi ákærði frá því 

að hann hefði myrt brotaþola því hann elskaði stúlkuna og að hún ætti að vera hjá sér en ekki 

brotaþola. Ákærði sagði að hann hefði ætlað að komast upp með þennan glæp og þess vegna 

hefði hann reynt að fela slóð sína. Honum leið þó mjög illa eftir á.  

Meðan á rannsókn málsins stóð var fenginn geðlæknirinn E til að meta sakhæfi ákærða. 

Matsgerðin var mjög ítarleg. Í niðurstöðukafla matsgerðarinnar kom fram að ákærði hefði orðið 

fyrir miklu áfalli í æsku þar sem faðir hans framdi sjálfsmorð inni í einu herbergi heimilisins 

þegar ákærði og ættingjar hans voru einnig inni á heimilinu. Ákærði og faðir hans voru mjög 

nánir og því hafi sálræn áhrif orðið dýpri en ella. Áfallið olli stöðnun í mikilvægum þáttum í 

persónuleikaþróun ákærða sem varð til þess að hugsana- og tilfinningalíf hans hefði fest á 

veikbyggðu og vanþroskuðu bernskustigi. Sökum þess átti ákærði erfitt með tengslamyndun, 

hæfni til samskipta og tjáskipta og stuðlaði áfallið að innilokun í eigin hugarheimi og félagslegri 

einangrun. Ákærði var vinafár og einmana. Með tímanum hefði þróast djúpstætt hugrof 

(dissociation) sem orsakaði sjúklegar persónuleikabreytingar. Sökum geðrænna annmarka 

ákærða réði hugur hans ekki við það tilfinningalega álag, innri togstreitu og breytingu sem urðu 

eftir að hann kynntist stúlkunni. Þörfin fyrir meiri tengsl við stúlkuna hafi orðið að sjúklegri 

þráhyggju með umtalsverðum ranghugmyndablæ. Þessi sjúklega þráhyggja hafi þróast yfir í 

fantasíu um að brotaþoli væri fyrir honum í viðleitni hans til að ná tengslum við stúlkuna og 

þess vegna varð ákærði að losna við hann. Í þessu ástandi hjá ákærða hafi hinir aðskildu 

(dissocieruðu) hlutar persónu ákærða orðið margfalt virkari og meira afgerandi með þeim 

afleiðingum að sú líðan tók öll völd. Persónuleikarnir hjá ákærða höfðu hagað sér með 

gjörólíkum hætti og samræmist það viðurkenndri fræðikenningu um margskiptan persónuleika 

eða multiple personality. Sem sagt, að annar persónuleikinn taldi fráleitt að aðhafast en hinn 
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persónuleikinn, sem var haldinn mjög sjúku geðrofi og vildi aðhafast, hafði haft yfirhöndina að 

lokum. Hvað varðaði persónuleikann sem var haldinn mjög sjúku geðrofi örlaði ekki á 

rökhugsun, eðlilegum hugrænum tengingum, hvorki um rétt eða rangt né um orsakir eða 

afleiðingar. Hinum heilbrigða persónuleika ákærða hafði tekist að róa niður þessa innri baráttu 

hjá ákærða með því að heimila vissar undirbúningsaðgerðir hjá hinum sjúka persónuleikaþætti. 

Að lokum kemur í niðurstöðunni að verknaðurinn hafi verið framinn af hinum sturlaða hluta 

persónuleika ákærða. Hafi ákærði verið knúinn áfram á vélrænan hátt sem hvorki rökhugsun, 

dómgreind né vilji hans hafi getað hindrað. Eitt af því sem renni stoðum undir geðrofsástand 

ákærða sé ættarsaga hans um geðrofssjúkdóma. Niðurstaða geðlæknisins E var sú að ákærði 

hafi verið alls ófær um að stjórna gerðum sínum sökum svæsins geðrofs er hann framdi 

verknaðinn, sbr. 15. gr. hgl. 

Að lokinni rannsókn málsins og við þingfestingu þess, óskaði ákæruvaldið eftir að tveir 

dómkvaddir yfirmatsmenn framkvæmdu yfirmat á sakhæfi ákærða. Fengnir voru tveir 

geðlæknar, F og G, til að framkvæma yfirmatið. 

Kemur fram í yfirmatinu að fráfall föður ákærða hafi sannarlega haft mikil áhrif á ákærða, ekki 

síst vegna þess hversu nánir þeir voru. Samkvæmt móður ákærða var hún ekki viss um hvort 

ákærði hefði breyst svona mikið eftir fráfall föður hans, en nokkrum áður síðar átti ákærði erfitt 

með samskipti við jafnaldra með þeim hætti að þeim stóð stuggur af honum. Sökum þess hafi 

hann fengið aðstoð á BUGL á unglingsárum sínum. Í yfirmatinu var ákærða lýst sem einmana, 

félagslega óþroskuðum karlmanni með enga reynslu af nánum kynnum við konur. Þegar ákærði 

kynnist stúlkunni sem endurgalt ekki ást hans, var hann rekinn áfram af þráhyggju sem varð að 

ranghugmyndum þar sem stúlkan átti í sambandi við brotaþola. Ákærði lifði í sínum eigin heimi 

hvað þetta varðar, heimi sem varð síðar óhugnanlegur. Í þessum ímyndaða heimi ákærða var 

brotaþoli ekki til staðar heldur bara stúlkan og ákærði. Á þessu stigi hafði ákærði byrjað að 

undirbúa morðið á brotaþola. Við undirbúninginn hafði ákærði fengið lausn á þráhyggjunni sem 

lét undan við hvern þann hlut sem hann sankaði að sér og setti í skottið á bílnum sínum. En það 

varði venjulega stutt, þar sem þráhyggjan gerði alltaf aftur vart við sig þegar stúlkan hringdi í 

ákærða eða þegar ákærði var samvistum við stúlkuna. Hugmyndir ákærða um að myrða 

brotaþola hafi orðið ákveðnari og stjórnlausar. Ákærði hafði undirbúið morðið í smæstu 

smáatriðum og var niðurstaðan í hans huga að við brotthvarf brotaþola myndi hann einn njóta 

stúlkunnar. Ákærði reyndi lengi vel að berjast gegn þessari þráhyggju sem þróaðist svo í 

ranghugmyndir með þeim afleiðingum að ákærði myrti brotaþola. Við verknaðinn upplifði 

ákærði sig eins og í draumi þar sem dómgreind hans hafi verið slævð og hömlur hans minnkað 
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vegna áfengisneyslu, en sjálfur verknaðurinn hafi verið hamslaus eins og stundum í 

ástríðuglæpum. Töldu yfirmatsmenn að ákærði væri verulega hættulegur öðrum, þar sem hann 

hafði takmarkaða stjórn á þessum ofbeldishugmyndum og upplifði mjög auðveldlega reiði 

gagnvart öðrum. Að vísu væri ekki hægt að fá fram neina reiði gagnvart brotaþola, en 

draumsýki ákærða um framtíð með stúlkunni hafi knúið hann áfram til að myrða brotaþola.  

Í niðurstöðu yfirmats kemur fram að ákærði þjáðist af annmarka sem kallast „erotomania“ eða 

ástaræði (amor insanus). Ákærði var sem sagt sannfærður um að ást hans á stúlkunni væri 

endurgoldin þrátt fyrir að stúlkan hafi ekki gefið neitt tilefni til þess. Á grundvelli þessara 

ranghugmynda hafi ákærði undirbúið morðið á brotaþola. Ákærði hafði leitað inn í sinn 

hugarheim þar sem hann leitaði á náðir föður síns og stúlkunnar til að fá frið frá þessum 

ofbeldishugmyndum. Eftir morðið lokaðist sá ímyndaði heimur hjá honum, sem gerir ákærða 

enn hættulegri, að mati yfirmatsmannanna. Einnig kom fram í yfirmatinu að yfirmatsmenn 

höfðu miklar áhyggjur af því að ákærði hafi haft ofbeldishugmyndir gagnvart öðrum, eins og 

skólafélögum, samstarfsmanni og síðast samfanga. Ranghugmyndakerfi og veikindi ákærða séu 

á þröngu sviði og þess vegna virkaði hann eðlilegur. Þannig geti langur tími liðið á milli þess 

að ranghugmyndakerfi og veikindi ákærða séu umheiminum ljós. Sjúkdómsgreining yfirmats 

er „delusional disorder“ eða hugvilluröskun. 

Samkvæmt undirmati og yfirmati voru framkvæmdar ítarlegar rannsóknir á ákærða og voru 

geðlæknarnir sem framkvæmdu þessar rannsóknir allir sammála um að ákærði væri ósakhæfur 

vegna alvarlegs geðrofs þegar afbrotið var framið og hefði þannig verið alls ófær um að stjórna 

gerðum sínum og sökum þess ætti 15. gr. hgl. við. Ekki var samhljómur í matsgerðunum 

varðandi sjúkdómsgreiningu á ákærða, en niðurstaðan sú sama.  

Komst héraðsdómur að þeirri niðurstöðu að ákærði væri ósakhæfur skv. 15. gr. hgl. og jafnframt 

var hann talinn hættulegur almenningi og skyldi sæta öryggisgæslu á viðeigandi stofnun skv. 

62. gr. hgl.  

Ríkissaksóknari áfrýjaði málinu til Hæstaréttar og var þess krafist af ákæruvaldinu að ákærði 

yrði sakfelldur og dæmdur til refsingar. Taldi ákæruvaldið að í þeim forsendum sem lágu fyrir 

og til grundvallar niðurstöðum frá dómkvöddum matsmönnum, hafi sakhæfismötin ekki verið 

samhljóða hvað varðar sjúkdómsgreiningu, þó að niðurstaðan hafi verið sú sama.  Ákæruvaldið 

byggði á því að ekki hafi verið sýnt fram á orsakatengsl milli andlegs ástands og verknaðar. 

Í málsmeðferð Hæstaréttar voru lögð fram viðbótargögn frá yfirlækni réttargeðdeildarinnar þar 

sem ákærði dvaldi. Ákærði hafði dvalið þar í níu og hálfan mánuð þegar málið var flutt í 

Hæstarétti. Fram kom að ákærði hefði á þeim tíma ekki sýnt ranghugmyndir, ofskynjanir, 
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hugsanatruflanir eða merki um brenglaða raunveruleikaskynjun og að einkenni ástsýki fyndust 

ekki lengur. Ákærði bæri með sér sterk merki um persónuleikaröskun, en væri ekki talinn þurfa 

geðlyf. Í rökstuðningi Hæstaréttar er ítrekuð skýrlega sú regla að dómarar þurfi ekki að fara 

eftir niðurstöðum matsgerðar frá geðlæknum við sönnunarmat sitt. Í Hæstarétti kom fram að 

ákærði hefði skipulagt verknaðinn vel. Hann hefði orðið sér úti um ýmsa muni til að nota til 

verknaðarins yfir nokkurn tíma og á verknaðarstundu hefði hann gengið skipulega til verks. 

Eftir afbrotið hefði hann falið vel slóð sína til þess að reyna að komast hjá því að upp um hann 

kæmist. Einnig kom fram að hann gerði sér grein fyrir að hann hefði gert rangt og með 

einbeittum brotavilja banað brotaþola. Hæstiréttur sagði að skýra bæri 15. gr. hgl. þröngt, þar 

sem sú grein væri undantekning frá þeirri meginreglu að mönnum skuli refsað fyrir afbrot sem 

þeir hafa framið. Niðurstaða Hæstaréttar var sú að dómstólar væru ekki bundnir mati 

sérfræðinga, sbr. 2. mgr. 133. gr. sml. og að ákærði hefði ekki verið stjórnlaus á 

verknaðarstundu, þar sem hann hefði haft einbeittan brotavilja, skipulagt verknað sinn vel og 

sýndi iðrun eftir verknaðinn. Sökum þess ætti hann sér engar málsbætur.  

Meginröksemdir Hæstaréttar í þessu dómsmáli voru að ákærði uppfyllti ekki skilyrðið um að 

vera alls ófær um að stjórna gerðum sínum á verknaðarstundu, sbr. 15. gr. hgl. Var hann því 

dæmdur til 16 ára fangelsisvistar.  

 

5.5 Samantekt úr dómum Hæstaréttar 
 

Þótt fyrir liggi að sakborningar, sem hafa framið refsiverðan verknað, séu haldnir geðrænum 

annmörkum, er ekki þar með sagt að þeir verði dæmdir ósakhæfir. Það skiptir máli að 

sakborningur hafi á verknaðarstundu verið alls ófær um að stjórna gerðum sínum eins og fram 

hefur komið.68 Af þessum fjórum dómum sem hér að ofan eru reifaðir, má sjá að gerðar eru 

miklar kröfur um að sakborningur hafi alls ekki gert sér grein fyrir því hvað hann hafi verið að 

gera á verknaðarstundu, að hann hafi verið alls ófær um að stjórna gerðum sínum. Einnig er 

litið til þess hvort sakborningur hafi skipulagt verknaðinn og reynt að hylma yfir hann. Ef 

sakborningur skipuleggur og hylmir yfir verknaðinn, eru það merki um að hann hafi gert sér 

grein fyrir því sem hann gerði á þeirri verknaðarstundu.  

                                                 
68 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og refsiábyrgð III. Bls. 96. 
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Af dómum sem hafa verið teknir hér til skoðunar verður ráðið, að niðurstaða mála liggur í 

höndum dómara, enda þótt hún byggist á hvers kyns sérfræðilegum gögnum, þá einkum 

matsgerðum. Þessi gögn eru yfirleitt mikilvægustu gögnin við úrlausn þessara mála.  

Sakhæfi er lögfræðilegt hugtak en ekki sálfræðilegt eða læknisfræðilegt. Þegar kemur að því að 

meta sakhæfi sakbornings, óska aðilar máls skriflega skv. 128. gr. sml., eftir mati á geðrænum 

annmörkum hjá sakborningnum sem framkvæmt er af geðlæknum eða sálfræðingum. 

Sérfræðiálit þeirra hefur það hlutverk að aðstoða dómara við að leggja mat á sakhæfi 

sakborningsins. Sem sagt, þegar kemur að lokaniðurstöðu er það alfarið undir dómara komið 

að ákveða hver sé sakhæfur og hver sé það ekki.69 Í Hrd. nr. 198/2011 sem reifaður er hér að 

framan, víkur dómurinn frá matsgerðum þriggja sérfróðra dómkvaddra matsmanna, sem allir 

höfðu áralanga reynslu af málum sem þessu. Við það að víkja frá matsgerðunum verður 

dómurinn að færa ákveðin rök fyrir því hvers vegna ekki er farið eftir slíkum mikilvægum 

gögnum, sem lögð hafa verið fram í slíku máli, þar sem dómur verður að byggja á þeim gögnum 

sem lögð hafa verið fram í málinu. Skilgreining 15. gr. hgl. er tekin mjög alvarlega þar sem hún 

er eitt af fáum ákvæðum í íslenskri löggjöf sem felur í sér undanþágu frá refsingu fyrir refsiverð 

brot sem framin hafa verið. Er gerð sú krafa að sýna þurfi með afdráttarlausum hætti fram á 

samhengi milli verknaðar og geðrænna annmarka. Í því felst að sakborningur hafi verið í 

geðrofsástandi á nákvæmlega þeim tímapunkti er verknaður var framinn og að hann hafi verið 

með öllu ófær um að stjórna gerðum sínum. Samkvæmt 15. gr. hgl. er hægt að vera dæmdur 

sakhæfur þrátt fyrir að þjást af geðrænum annmörkum. Þá er geðræni annmarkinn til staðar, en 

ekki er talið vera orsakasamband á milli geðræna annmarkans og verknaðarins, sem dæmi má 

nefna að maður getur átt við geðsjúkdóm að stríða t.d. alvarlegt þunglyndi eða geðhvarfasýki 

en að hann er nokkuð góður af einkennum inn á milli, sem sagt er ekki stöðugt í geðrofsástandi. 

Ef maður fremur brot þegar hann er ekki í slíku ástandi, jafnvel þótt hann hafi geðsjúkdóm, er 

hann sakhæfur. Í máli Hrd. nr. 198/2011 var það einmitt þessi þáttur sem varð til þess að 

Hæstiréttur snéri við niðurstöðu héraðsdóms. Hæstiréttur lagði meiri áherslu á önnur gögn sem 

lágu fyrir í málinu þegar hann rökstuddi niðurstöðu sína. Vísar Hæstiréttur til aðdraganda 

afbrotsins, hvernig sakborningur stóð að verknaðinum og hvernig hann hagaði sér eftir 

verknaðinn. Hæstiréttur vísar til þess að dómstólar eru ekki bundnir áliti sérfróðra dómkvaddra 

manna, sbr. 2. mgr. 133. gr. sml. Má álykta út frá þessu að Hæstiréttur sé að leggja meiri áherslu 

á regluna um frjálst sönnunarmat dómara.  

                                                 
69 Þórhildur Ólafsdóttir. (2017). SÁLA, Tímarit sálfræðinga. Stjórnlaus eða kaldrifjaður morðingi. Sótt á 
netið 17. október. 2017. http://sala.hi.is/2017/03/stjornlaus-eda-kaldrifjadur-mordingi/  
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Meginmunur á niðurstöðu héraðsdóms og Hæstaréttar felst í mismunandi sönnunarmati. 

Héraðsdómur lagði áherslu á niðurstöður úr undir- og yfirmati á sakhæfi sakbornings sem 

framkvæmd voru af sérfróðum dómkvöddum mönnum, meðan Hæstiréttur tók meira tillit til 

annarra sönnunargagna í málinu. Má álykta að það hafi ekki síst verið vegna þess að mötin frá 

sérfróðu dómkvöddu matsmönnunum voru ekki samhljóða með niðurstöðu um andlega 

annmarkann, þótt lokaniðurstaðan hafi verið sú sama. Hæstiréttur lagði meiri áherslu á að kanna 

hvort sakborningur hafi verið alls ófær um að stýra gerðum sínum á verknaðarstundu, sbr. 15. 

gr. hgl., heldur en gert var í héraðsdómi, sem sagt það var strangara sönnunarmat í Hæstarétti. 

Eins og fram hefur komið getur dómari hvort heldur sem er vikið frá niðurstöðu matsgerðar eða 

byggt niðurstöðu sína á henni. Samkvæmt ofanrituðu má sjá að ýmis álitamál koma til skoðunar 

þegar kemur að því að meta sakhæfi og hversu óskýr skilin geta verið milli sakhæfis og 

ósakhæfis. Þó að einstaklingur sem þjáist af andlegum annmarka gerist brotlegur er ekki þar 

með sagt að hann sé ósakhæfur. Það sem vegur þyngst er hvort einstaklingurinn hafi verið alls 

ófær um að stjórna gerðum sínum í aðdraganda að verknaði, á verknaðarstundu og eftir verknað 

skv. 15. gr. hgl. 
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6. Niðurstaða 
 
Sakborningar sem koma fyrir dómara og vitað er að eiga við geðræna annmarka að stríða, þurfa 

að sæta rannsókn á geðrænu ástandi sínu, ef annmarkinn er talinn hafa haft áhrif á þá refsiverðu 

verknaði sem þeir eru grunaðir um að hafa framið. Markmiðið með slíkri rannsókn er að meta 

hvort sakborningur sé sakhæfur eða ekki með tilliti til laga. Í 15. gr. hgl. er heimild fyrir því að 

ekki skuli refsa þeim sem ekki gátu stjórnað gerðum sínum sökum geðrænna annmarka þegar 

verknaðurinn var framinn. Samkvæmt því getur það farið svo að sakborningur verði sýknaður 

af refsikröfu og dæmdur ósakhæfur og ekki færður í fangelsi, heldur vistaður á viðeigandi 

stofnun með tilliti til veikinda hans.70 Samkvæmt 62. gr. hgl. dvelja þeir sem eru dæmdir 

ósakhæfir á réttargeðdeild og fá viðeigandi þjónustu og meðferð vegna þeirra andlegu 

annmarka sem þeir kljást við. Þeir sem fara inn á réttargeðdeild sökum ósakhæfis fara ekki 

þaðan út fyrr en dómstólar hafa dæmt þá út af réttargæsludeildinni í svo kölluðum 

lausnarmálum.71  

Samkvæmt íslenskum rétti er það á valdi dómstóla að meta tengslin á milli geðrænna annmarka 

og refsiverðs verknaðar. Í því felst hvort sakborningur hafi verið alls ófær um að stjórna gerðum 

sínum sökum geðræns annmarka á verknaðarstundu og eins og fram hefur komið nefnist það 

lögfræðilegur mælikvarði. Mat á geðrænum annmarka frá dómkvöddum sérfróðum mönnum 

hefur ekki minni þýðingu í hegningarlögum um einstök brot, þ.e.a.s. þegar talinn er vafi um 

sakhæfi.72 Í dómaframkvæmd er lögð áhersla á að sakhæfismatið er byggt á þeim gögnum sem 

liggja fyrir í dómsmálinu sem er í samræmi við milliliðalausa sönnunarfærslu. Dómara er skylt 

að kveða upp dóm út frá þeim gögnum og byggja niðurstöðu á sínu eigin mati í samræmi við 

meginregluna um frjálst sönnunarmat dómara. 

Í ritgerðinni er því velt upp hvar mörk lögfræðilegs og læknisfræðilegs mats liggja, sérstaklega 

var það skoðað í íslenskri dómaframkvæmd, og er það ljóst að matið sjálft er lögfræðilegt, sbr. 

Hrd. 198/2011 en þar segir í dómi Hæstaréttar: „Það álitaefni hvort ákærði hafi sökum 

geðsjúkdómsins verið alls ófær um að stjórna gerðum sínum umrætt sinn lýtur á hinn bóginn 

endanlegri úrlausn dómstóla og eru þeir ekki í því efni bundnir af áliti hinna sérfróðu 

matsmanna.“ Hlutverk sérfróðra matsmanna er einungis að meta geðræna annmarka 

                                                 
70 Grétar Sigurbergsson. (1995). Geðhjálp: Meðferð geðsjúkra afbrotamanna að Sogni. Bls. 21. Jónatan 
Þórmundsson. (2004). Afbrot og refsiábyrgð III. Bls. 96. 
71 Páll Matthíasson. (2012). Framfaraskref: Ný réttargeðdeild. Sótt á netið 15. október 2017. 
http://www.laeknabladid.is/tolublod/2012/04/nr/4488 
72 Gísli G. Ísleifsson. (1967). Læknisfræðileg sjónarmið í lögfræði. Bls. 163-164. 



 

 
37 

 

sakborningsins, þótt þeir gangi oft lengra en það. Sú niðurstaða er í samræmi við Hrd. 383/2000 

en þar segir: „Við mat á skýrslu geðlæknis ber að líta til þess að það er ekki hlutverk geðlæknis 

að leggja dóm á einstök atvik máls eða atburðarás heldur er tilgangur geðrannsóknar 

samkvæmt  d. lið 1. mgr. 71. gr. laga um meðferð opinberra mála. nr. 19/1991 að leiða í ljós 

atriði, sem gera dómara fært að meta sakhæfi sakbornings.“ 

Sérfróðir dómkvaddir menn sem eru fengnir til að meta sakhæfi sakbornings virðast túlka 

sakhæfi rýmra heldur en dómarar sem setja sakhæfi í þrönga túlkun samkvæmt almennum 

hegningarlögum. Samkvæmt dómaframkvæmdarkaflanum má sjá að dómstólar líta til ýmissa 

atriða þegar kemur að því að meta sakhæfi, eins og að skoða hvernig aðdragandinn var að 

verknaðinum, verknaðurinn sjálfur, hvernig var hegðun og líðan sakborninga þegar á 

verknaðinum stóð og einnig eftir hann. Matsskýrslur frá sérfróðum mönnum eru nauðsynleg 

sönnunargögn í þeim dómsmálum þar sem vafi leikur á sakhæfi. 

Matið á geðrænu sakhæfi í íslensku réttarkerfi er ekki svo frábrugðið danska og sænska 

réttarkerfinu, en matið á sakhæfi í norska réttarkerfinu er nokkuð frábrugðið því íslenska. 

Norskir dómstólar eru bundnir sérfræðiáliti eða mati geðlækna og lækna um hvort sakborningur 

telst sakhæfur eða ekki. Mat á geðrænu sakhæfi í Noregi er því læknisfræðilegt, sá mælikvarði 

byggir á áliti sérfræðinga sem hafa metið geðrænt sakhæfi sakbornings og er það bindandi fyrir 

dómstóla. Eins og sjá má á dómaframkvæmd hér að ofan hafa dómstólar hér á landi vikið frá 

mati dómkvaddra manna. Dómstólar eiga án nokkurs vafa síðasta orðið. Niðurstaða þeirra er 

endanlegt mat og styðjast þeir við álit sérfróðra dómkvaddra manna. Er þetta fyrirkomulag 

einnig notað í Danmörku og Svíþjóð.  

Samkvæmt ofanrituðu eru reglurnar um mat á sakhæfi skýrar, að mat á sakhæfi er í höndum 

dómara. Dómarar byggja úrskurð sinn á fyrirliggjandi gögnum og rökstuddri afstöðu í hverju 

máli fyrir sig og hafa matsskýrslur til hliðsjónar þegar vafi leikur á um sakhæfi sakbornings.  
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Danmörk, Lov fra 20. mai. 2005 nr. 28. Lov om straff (straffenloven). 

 

Dómaskrá 

Hæstiréttur. 

Hrd. 33/1949. 

Hrd. 163/1949. 

Hrd. 176/1953. 

Hrd. 418/1989. 

Hrd. 8/1998. 

Hrd. 383/2000. 

Hrd. 446/2001. 

Hrd. 164/2003. 

Hrd. 458/2003. 

Hrd. 151/2009. 

Hrd. 198/2011.  

 

Héraðsdómar. 

S-19/2009. 

S-966/2008. 

R-8/1998. 

Sakadómur Akureyrar nr. 1597/1991 frá 12. ágúst 1991. 

 

Erlendir dómar. 

Héraðsdómur Óslóar nr. TOSLO-2011-188927-24. 



 

 
40 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




