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Ágrip  

Í þessari ritgerð fjallar höfundur um geðrænt sakhæfi og í hverju munurinn er fólginn á milli 

15. og 16. gr. almennu hegningarlaganna nr 19/1940. 

Ritgerðin skiptist í fimm megin kafla. Fyrst er talað um geðrænt sakhæfi, þá eru 15. og 16. gr. 

almennu hegningarlaganna reifaðar, þá er farið yfir sakhæfismatið þar sem eru skoðaðir bæði 

lögfræðilegi og læknisfræðilegi þátturinn og að lokum er litið á hvaða úrræði standa 

einstaklingum með geðræn vandamál til boða sem dæmdir eru skv. ofangreindum greinum. 

Helstu niðurstöður í ritgerðinni eru að frekar skýr mörk virðast vera á milli þess hvenær dæmt 

er skv. 15. eða 16. gr. almennra hegningarlaga. Höfundur kemst að því að sakhæfismatið er 

lögfræðilegt, en að það er framkvæmd af matsmönnum sem eru geðlæknar, að enga ákveðna  

aðferð virðist þurfa að nota þegar sakhæfismat er framkvæmt og að matsmenn hafi frekar 

frjálsar hendur við mat á einstaklingum. Ef einstaklingur er á mörkum 15. og 16. gr. hgl en er 

dæmdur skv. 16. gr, geta komið upp vandamál varðandi úrræði fyrir einstaklinginn þar sem 

mikil þörf er á millistigi á milli réttargeðdeildar og fangelsis. Dæmi eru um að sveitarfélög hafi 

gripið til úrræða sem hafi reynst upp og ofan fyrir einstaklinginn, þar sem oftar en ekki eru 

viðeigandi úrræði ekki til og því þarf sveitafélagið af vanefnum að útbúa úrræði í slíkum 

tilvikum. 

 

  



 

 

Abstract 

In this essay, the author takes on a discussion about mental health and the difference between 

Article 15 and Article 16 in Act no. 19/1940 General Criminal Offence. 

The essay is divided into five main sections. First of all, psychiatric legitimacy is mentioned, 

Articles 15 and 16 are discussed. The general criminality law is being reviewed. An assessment 

of the legal and medical aspects is reviewed. Finally, what remedies are available to persons 

with psychological problems judged under Art. the above mentioned articles. 

The main conclusions of the thesis are that clear boundaries appear to be between the time 

when a judge is ruling his decission whether they use Articles 15 or 16 of the Criminal Code. 

The author finds that the mental libability assessment is legal, but it is performed by 

psychiatrists that no particular method seems to be required when assessing the individual of 

the case and that evaluators are fairly free in assessing individuals. If an individual is on the 

limits of Articles 15 and 16 and individual is convicted according to Article 16 may raise 

problems regarding resources for the individual as there is a great need for an intermediate 

level between the closed mental ward and prison. An example is that local authorities have 

taken remedies that have been proven and down for the individual, as more often than not there 

are no suitable resources, and therefore the town or the city is forced to provide resources for 

the person concerned. 
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1. Inngangur 

Þegar kom að því að velja efni fyrir lokaverkefni komu margar hugmyndir upp. Mikil umræða 

hefur verið í samfélaginu síðustu ár um geðrænt sakhæfi, þar sem fjölmiðlaumfjöllum um 

alvarleg afbrot hefur verið hávær. Við þessa umfjöllun kviknaði áhugi höfundar á því að sjá 

hvar dómstólar draga mörkin þegar kemur að spurningunni um hvort sakborningur teljist 

sakhæfur. 

Í þessari ritgerð er ætlunin að kanna í hverju munurinn er fólginn á milli 15. og 16. gr. almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940 bæði hvað varðar inntak greinanna, sakhæfismat, túlkun og að 

lokum hver munurinn er þegar kemur að úrræðum. Geðrænt sakhæfi hefur mikið verið til 

umræðu, bæði á sviði refsiréttar og í þjóðfélaginu. Þá má sjá að umræðan um sakhæfi 

einstaklings nær allt aftur til Jónsbókar frá 1281, en það hefur verið meginregla í refsirétti frá 

örófi alda, að þeir sem ekki hafi getu eða þroska til að ráða sjálfir athöfnum sínum eru ekki 

taldir hæfir til að sæta refsingu.1 

Markmið ritgerðarinnar er að greina hvar dómstólar draga mörkin þegar sakhæfi manna er 

metið. Aðaláhersla höfundar við úrvinnslu ritgerðinnar er að greina hvort munurinn á 15. og 

16. gr. almennu hegningarlaganna sé greinanlegur, og þá skýra frá því á hver mörkin eru. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Jónatan Þórmundsson. (1968). ,,Mat á geðrænu sakhæfi". Bls. 22. 
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2. Aðferðafræði 

Gagna- og heimildaöflun hófst í nóvember 2017. Höfundur hófst handa við að afla sér 

upplýsinga um mat á geðrænu sakhæfi hér á landi, ásamt því að kanna hvaða úrræði væru til 

staðar bæði fyrir þá sem teljast sakhæfir og ósakhæfir. Helstu gögn sem notast var við voru lög 

sem varða efnið ásamt fræðigreinum tengdum efninu. Þá voru bæði héraðs- og 

Hæstaréttardómar notaðir við úrvinnslu ritgerðar og voru dómarnir valdir út frá 

rannsóknarvinnu inn á leitarforritinu Fons Juris, en áherslan var lögð á að reifa dóma sem 

dæmdir voru eftir 15. og 16. gr.  almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Höfundur hefur leitast 

við að skoða rit fræðimanna, ásamt öðrum heimildum. Gagnaöflun varðandi efnið var miðuð 

við síðustu 20 ár. Upplýsinga- og heimildaöflun gekk með ágætum.   
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3. Refsiréttur 

Hugtakið refsiréttur felur í sér tvíþætta merkingu. Samkvæmt fyrri merkingu er refsiréttur heiti 

á þeirri fræðigrein lögfræðinnar sem fæst við að lýsa réttarreglum um afbrot, skilyrði 

refsiábyrgðar og viðurlög við afbrotum. Seinni merkingin felur í sér þær réttarreglur almennt 

er varða refisverða háttsemi og viðurlög við henni.2 Refsiréttur byggist í veigamiklum atriðum 

á hinni rótgrónu kennisetningu um frelsi mannsins til að velja og hafna.3  

Þau hugtök sem reynir mest á í refsirétti eru hugtökin afbrot og refsing. Þau verða reifuð hér 

til að gefa skýrari mynd af viðfangsefninu. 

Afbrot felur í sér hverja þá háttsemi, athöfn eða athafnaleysi, sem refsing liggur við samkvæmt 

þeim refsiheimildum sem gildandi eru á hverjum tíma.4 Afbrot er afstætt hugtak sem getur 

tekið breytingum eftir stund og stað, það er í höndum löggjafarvaldsins hvað teljst vera afbrot. 

Mörg afbrot hafa þó frá örófi alda talist afbrot, t.a.m. manndráp. Margt sem ekki þótti heimilt 

að framkvæma hér áður fyrr og taldist vera afbrot, telst löglegt í dag. Samfélagið sem við búum 

í er í stöðugri þróun, því telst þetta eðlilegt.5 Eitt af helstu einkennum afbrota er að þau brjóta 

nær oftast gegn siða- og trúarreglum. Ef refsiákvæði almennu hegningarlaganna eru skoðuð 

má sjá að flest þeirra hafa siðferðislegan bakgrunn. Skilgreina má afbrot með hliðjón af þeim 

refsiskilyrðum sem tengjast verknaðarlýsingu refsiákvæða þannig að það sé refsinæm, 

ólögmæt og saknæm háttsemi. Fyrstu tveimur skilyrðunum er ekki heimilt að víkja frá. En 

skilyrðinu um saknæma háttsemi er heimilt að víkja frá.6 

Refsing er ein tegund viðurlaga sem ríkisvald beitir þann sem reynst hefur sekur um refsivert 

brot. Hún felur í sér vanþóknun eða fordæmingu samfélagsins og er til þess fallin að valda þeim 

sem henni sætir þjáningu eða óþægindum.7 Ef greinagerð með frumvarpi til almennra 

hegningarlaganna nr. 19/19408 er skoðað má sjá að að um 15. gr. er þetta skrifað ,,Markmið 

refsingar er fyrst og fremst verndun almenns réttaröryggis og viðhald lögbundins 

þjóðskipulags. En auk þess fullnægir refsing réttlætistilfinningu almennings, er ekki sættir sig 

við það, að menn skerði órefsað mikilvæg réttindi annarra". 

                                                
2 Páll Sigurðsson. (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. Bls 338. 
3 Jónatan Þórmundsson. (1991). Afbrot og refsiábyrgð III. Bls. 89. 
4 Páll Sigurðsson. (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. Bls. 7 
5 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og refsiábyrgð I.  Bls. 15 
6 Jónatan Þórmundsson. (2004). Abrot og refsiábyrgð I. Bls. 18. 
7 Páll Sigurðarson. (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. Bls. 337-338. 
8 Hér eftir hgl. 
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Um refsingu er fjallað í 31. gr. hgl en í ákvæðinu er bæði kveðið á um fangelsi og fésektir. Þær 

fyrrnefndu eru refsivistun á stofnun, þar sem einstaklingur sem hlotið hefur dóm eru vistaður. 

Skv. 34. gr. hgl getur einstaklingur sem dæmdur er í fangelsi verið dæmdur allt frá 30 dögum 

og til 16 ára, en 16 ár telst ævilangur dómur. Þá er einnig heimilt að úrskurða í gæsluvarðhald, 

er það gert þegar rökstuddur grunur liggur fyrir um að sakborningur hafi gerst sekur um 

refsiverða háttsemi. Gæsluvarðhald er tímabundin frelsissvipting sem beitt er í þágu rannsóknar 

eða á grundvelli dómsúrskurðar við meðferð sakamáls.9 

Þá getur einnig verið um fésektir að ræða, en þær eru í eðli sínu mun vægari refsing en 

fangelsisvist. Tilgangurinn með fésektum er að láta refsinguna bitna á fjármunum eða 

fjárráðum hins brotlega.10 

4. Söguleg þróun hugtaksins sakhæfi 

Allt frá Jónsbók hefur verið gert ráð fyrir einstaklingum sem ekki teljast sakhæfir. Í ákvæði 8. 

Kapítula Mannhelgisbálks Jónsbókar frá árinu 1281 má finna reglu um ,,óðs manns víg", hún 

er eftirfarandi: 

,,Ef óðr maðr brýst ór böndum ok verðr hann manns bani, þá skal bæta af fé hans ... ef til 
er ... En ef óðr maðr særir mann, þá skal arfi upp láta vera sárbætr ok læknisfé af fé hins 
óða." 

Þetta er eitt af mörgum ákváðum Jónsbókar sem hefur aldrei verið afnumið, telst það því ennþá 

gilt. Það verður þó að hafa í huga að þrátt fyrir að lagaákvæðið hafi ekki verið afnumið, sker 

það ekki úr um hvort beita megi ákvæðinu sem gildandi réttarreglu heldur hefur það alfarið 

verið talið dómstóla að ákvarða það.11 Til eru dæmi þar sem vitnað er í umrætt ákvæði í 

Jónsbók. 

Hrd. nr. 27/1970 maður sem dæmdur var fyrir skotárás var talinn ósakhæfur. Niðurstaða 
Hæstaréttar var sú að maðurinn bæri fulla skaðabótaábyrgð og var þar vísað í regluna um 
óðs manns víg. 

Einnig er hægt er að finna nýlegt dæmi um dóm þar sem reynir á þessa reglu. En það var í 

Hérðasdómi Reykjaness. 

Mál nr. S-986/2010 þar var ósakhæfum manni gert að greiða foreldrum fórnarlambsins 
skaðabætur eftir reglunni um óðs manns víg. Hæstiréttur dæmdi manninn svo sakhæfann, 
þar sem dómurinn mat út frá gögnum málsins að G hefði framið brotið af einbeittum 
ásetningi, þar af leiðandi voru skilyrði 2. mgr. 26. gr. hgl uppfyllt.  

                                                
9 Eiríkur Tómasson. (2012). Sakamálaréttarfar. Rannsókn: Þvingunarráðstafanir. Bls. 245. 
10 Páll Sigurðsson. (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. Bls 122. 
11 Páll Sigurðsson. (1992). Svipmyndir úr réttarsögu. Bls. 32  
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Þegar fyrri dómurinn sem hér er nefndur féll, voru í gildi almenn hegningarlög sem sett voru 

1869. 1. mgr. 39. gr. laganna reyndi á geðrænt sakhæfi en hún hljóðaði svona:  

„Þau verk eru vítalaus, sem vitstola menn vinna, eða þeir menn, er skilningur þeirra er 
svo lítt þroskaður eða svo sljóvgaður eða ruglaður, að ekki verður álitið, að þeir hafi 
verið sér þess meðvitandi, að verkið var hegningarvert, eða þeir menn, sem voru 
rænulausir, þá er þeir unnu verkið. Sé höfðað mál út af slíku, má ákveða í dóminum, að 
gjöra megi þær ráðstafanir, að enginn háski verði af manninum, þó má valdstjórnin nema 
þær aptur, ef þær þykja ekki lengur nauðsynlegar, og læknis álits hefur verið leitað um 
það."12 

Reglan er mikið breytt eins og við þekkjum hana í dag í þeim lögum sem nú eru í gildi, en 

efnisleg gildi reglunar eru þó sambærileg. Í dag er stuðst við almenn hegningarlög nr. 19/1940, 

en þau tóku gildi þann 12. ágúst 1940. Þær greinar sem við munum skýra frá hér á eftir, hafa 

haldið sér efnislega frá því að lögin tóku gildi. 

5. Geðrænt sakhæfi  

Geðrænt sakhæfi er sá hluti sakhæfis sem snýr að andlegu ástandi manns. Manni verður ekki 

refsað fyrir verknað 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.13 Hugtakið sök er gjarnan notað um hin huglægu refsiskilyrði, saknæmi og 

sakhæfi.14 Þær greinar þar sem reynir á hið geðræna sakhæfi eru 15. og 16. gr. hgl. Einnig telur 

höfundur vert að minnast á persónulegt hæfi, en fjallað er um það í 14. gr. hgl, þar er að finna 

ákvæði um sakhæfisaldur. Sakhæfisaldurinn hér á landi er 15 ára. Það ákvæði verður ekki 

reifað nánar í þessu verkefni. Hér á eftir verður fjallað um muninn á milli 15. og 16. gr. hgl og 

hver munurinn á þeim er. 

5.1. Almennt um geðrænt sakhæfi 

Þau skilyrði sem þurfa að vera fyrir hendi þegar kemur að sakhæfi sakborningins teljast til 

huglægra refsiskilyrða refsiréttar.15 Þar undir fellur að einstaklingur þarf að uppfylla skilyrði 

um persónulegt hæfi sem sett er fram í lögum, en þar koma bæði reglur um andlegt ástand og 

aldur einstaklings.16 Þessi skilyrði marka það hvort einstaklingur geti sætt refsingu eður ei, 

einnig vísa þau til þess hvort einstaklingur hafi gert sér grein fyrir afleiðingum gjörða sinna. Ef 

                                                
12 Alþt. 1939, A-deild, 353. 
13 Páll Sigurðsson. (2008). Lögfræðiorðabókin. Bls. 164. 
14 Jónatan Þórmundsson. (1991). Sakhæfi. Bls 1. 
15 Jónatan Þórmundsson. (1991). Sakhæfi. Bls 277. 
16 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og refsiábyrgð III.  Bls 84.  
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einstaklingur telst ósakhæfur skv. 15. gr. hgl er hann sýknaður af þeim verknaði sem ákæran 

snýst um og honum gert að sæta öryggisgæslu skv. 62. gr. hgl.  

Til þess að einstaklingur geti talist ósakhæfur skv. 15. gr. hgl, þarf að uppfylla þrjú skilyrði. 

Fyrsta skilyrðið er að einstaklingur þarf að vera með geðrænan kvilla á það háu stigi að 

viðkomandi teljist alls ófær um að stjórna gerðum sínum á verknaðarstundu. Þá þarf kvillinn 

að vera til staðar á verknaðarstundu, ef geðræni kvillinn kemur eftir atburðinn telst 

einstaklingurinn samt sem áður sakhæfur. Síðast en ekki síst þarf að vera orsakasamband á 

milli geðræna kvillans og verknaðarins. 

5.2. Réttarheimildir geðræns sakhæfis 

Þær lagareglur sem notaðar eru þegar kemur að geðrænu sakhæfi eru 15., 16., 62., og 63.  gr. 

hgl. 15. gr. hgl hefur að geyma meginregluna sem snýr að refsileysi einstaklings vegna 

geðrænna takmarkana. Í ákvæðinu eru sett þau skilyrði að annmarkar einstaklings þurfi að vera 

á því stigi á verknaðarstundu að hann hafi verið alls ófær um að stjórna gerðum sínum. Ef 

lögskýringargögn með frumvarpi laganna eru skoðuð segir ,,...verður þó að leggja mjög á vald 

dómara að ákveða mörkin fyrir refsileysi af ástæðum þeim, er getur í 15. og 16. gr."17 Þarna 

má sjá að reglan er matskennd og því reynir á huglægt mat dómara hverju sinni. Það má sjá í 

dómnum hér að neðan. 

Hrd. 198/2011: Þar var G ákærður fyrir manndráp, þar sem hann veittist að A á heimili 
hans og banað honum með því að stinga hann margsinnis með hníf. Hann játaði 
verknaðinn fyrir dómi, en deilt var um hvort G væri ósakhæfur skv. 15. gr. hgl. Fyrir lá 
matsgerð þriggja dómkvaddra geðlækna  sem sammæltumst um að G hefði á 
verknaðarstundu verið haldinn geðveiki skv. 15. gr. hgl. Dómurum þótti álitaefni hvort G 
hefði sökum geðsjúkdómsins verið alls ófær um að stjórna gerðum sínum á 
verknaðarstundu. Horft var til þess að G hafði skipulagt verknaðinn lengi með það að 
markmiði að ekki kæmist upp um hann, gerði hann allt sem í hans valdi stóð til að aftra 
því að slóðin leiddi til hans. Þrátt fyrir matsgerðir dómskvaddra geðlækna töldu dómara 
að refsing bæri árangur og hann talinn sakhæfur. 

Í þessum dómi má sjá hvernig huglægt mat dómara getur haft áhrif á lokaniðurstöðu máls. Í 

16. gr. hgl er fjallað um þau tilvik einstaklings þar sem ástandið telst ekki á jafn háu stigi og 

15. gr. laganna segir til um, og má segja að hún sé einskonar framhald af 15. gr. hgl, en þeir 

einstaklingar sem eru haldnir vægari annmörkum en taldir eru upp í 15. gr. hgl . Ólíkt 15. gr. 

leiðir greinin sjálf ekki til beinnar refsileysisástæðu,. Þeir sem dæmdir eru skv. 16. gr. hgl eru 

ekki dæmdir til refsingar nema talið sé að refsingin geti borið árangur. Í þeim tilvikum þar sem 

                                                
17 Alþt. 1939, A-deild, bls. 357. 
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refsing er ekki talin geta borið árangur getur verið heimilt að taka út refsingu á sérstökum 

stofnunum. 

Einnig getur 17. gr. hgl orðið til þess að einstaklingur sé sýknaður. Til þess að svo sé þarf að 

uppfylla ákveðin skilyrði, en þau eru túlkuð mjög þröngt. Greinin tekur á þeim einstaklingum 

sem brjóta af sér í ölæði eða undir áhrifum nautnalyfja. Einstaklingum sem fremja brot í því 

ástandi skal refsað nema um hafi verið að ræða fullkomið rænuleysi og sakborningur hafi ekki 

fyrir ástandið vitað eða haft fullkomna ástæðu til að ætla að hann myndi fremja umrætt brot, 

eða að brotið myndi leiða af ástandi hans. Greinin felur ekki í sér eiginleg sakhæfisskilyrði.18 

En í Hæstaréttardómnum hér að neðan reyndi á 17. gr. hgl. 

Hrd. 566/2012 Þar var H ákærður fyrir manndráp, en hann veittist að A með hníf með 
þeim afleiðingum að hún lét lífið. Hæstiréttur sagði að ummerki brotavettvangs og 
áverkar á líki bentu til þess að H hafi haft einbeittan ásetning að ráða A bana. Þrátt fyrir 
langvarandi neyslu H á fíkniefnum væri sennileg orsök verknaðarins, yrði ekki stuðst við 
17. gr. hgl.  

Í greinni Sakhæfi sem Jónatan Þórmundsson birti árið 1991 fullyrti hann að enginn dómur hefði 

fallið þar sem refsileysisástæður 17. gr. hgl hefðu verið notaðar til sýknu. Það er mat höfundar 

að fullyrðing Jónatans Þórmunssonar sé enn í fullu gildi árið 2018. 

62. og 63. gr. hgl geyma þau úrræði sem standa til boða fyrir þá sem sýknaðir eru á grundvelli 

15. gr hgl, þá falla líka þar undir þeir sem eru dæmdir á stofnun skv. 16. gr. hgl.  Í ákvæðunum 

er að finna öryggisráðstafanir sem dómstóll hefur heimild til að til að ákveða, ef refsing telst 

ekki geta borið árangur. 

6. Sakhæfismat  

Ekki eru til neinar reglur sem snúa að því að ákveða hverjir skulu sæta sakhæfismati og fyrir 

um 20 árum var stjórnvöldum bent á að nauðsynlega þyrfti að endurskoða löggjöfina sem snýr 

að geðrannsóknum, með það að markmiði að bæta hana.19 Engin hefð er fyrir því hvernig 

sakhæfismat er framkvæmt og er það algjörlega í höndum matsmannsins sem framkvæmir 

matið að fara þá leið sem hann telur hentuga og skilvirka.20 Sakhæfismat felur í sér 

geðheilbrigðisrannsókn, en sú rannsókn er fyrst og fremst læknisfræðileg. Í henni er leitast eftir 

að kanna andlegt heilbrigði einstaklings með það að markmiði að kanna hvort einstaklingurinn 

                                                
18 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og refisábyrgð III. bls 84. 
19 Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytið (1998). Skýrsla starfshóps um stefnumótun í málefnum 
geðsjúkra.  
20 Sigurður Páll Pálsson, 2018. 
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sé sakhæfur.21 Í 2. mgr. 54. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/200822 segir að rannsaka eigi 

þau atriði sem snúa að sakborningi sjálfum. Þau eru aldur hans, persónulegar aðstæður hans, 

t.a.m. fjölskyldu- og heimilishagir, menntun, störf og efnahagur. Þá er einnig skoðuð hegðun 

hans og kannað hvort hann eigi brotaferil að baki. Einnig er þroski hans kannaður og heilbrigði 

skoðað, bæði líkamlegt og andlegt. Í 3. mgr. 54. gr. sml segir einnig að framkvæma skuli 

rannsókn á hugarfari sakbornings og hvatir hans til brota, að kanna skuli hvort brotið hafi verið 

framið af ásetningi eða eftir atvikum gáleysi, þá skuli einnig kannað að ef að um tilraun hafi 

verið að ræða hvort sakborningur hafi horfið frá henni af sjálfsdáðum. 

Í 15. gr. hgl er það lagt í hendur dómara að meta sakhæfi einstaklinga. Vegna þess hefur þetta 

verið túlkað á þann hátt að mælikvarðinn sem lagður er til grundvallar matsins sé 

lögfræðilegur.23 Sakhæfismatið snýr að því að greina andlega annmarka sakbornings og því 

telst ljóst að til þess að fá sem skýrustu niðurstöðurnar þurfi að fá sérfræðiþekkingu frá 

læknisfræðilegu sjónarhorni. Í framkvæmd á mati sakhæfis er því gert ráð fyrir því að ákvörðun 

dómara byggist á mati dómskvaddra matsmanna, sem í þessu tilviki eru sérfróðir læknar. Þetta 

er áréttað í 2. mgr. 77. gr. sml en þar segir:  

,,Ef vafi leikur á hvort sakborningur sé sakhæfur eða refsing geti borið árangur vegna 
andlegs ástands hans er rétt að láta hann sæta sérstakri geðrannsókn til þess að leiða 
þessi atriði í ljós. Skilyrði fyrir geðrannsókn er að rökstuddur grunur leiki á að 
sakborningur hafi framið brot sem varðað getur fangelsisrefsingu að lögum." 

Ákæruvaldið vinnur eftir þeirri meginreglu að hið sanna og rétta komi í ljós og er þetta einn af 

þáttum þess. Það er því í flestum tilvikum sem ákæruvaldið leggur fram beiðni um að 

einstaklingur sæti geðrannsókn, sbr. 2. mgr. 18. gr. sml. Undantekningin á þessu er sú að 

lögmaður sakbornings eða sakborningur sjálfur fari fram á að matið sé framkvæmt eða að 

dómari úrskurði það ex officio24. Í báðum tilfellum þarf þó að vera til staðar vafi á því að 

sakborningur geti talist sakhæfur. Eins og fram kemur í lok 2. mgr. 77. gr. sml verður að liggja 

fyrir grunur um það að sakborningur hafi framið brot sem varðar fangelsisrefsingu, önnur 

refsing telst ekki nægjanleg. Í 2. mgr. 133. gr. sml er kveðið á um það að dómstólar eru ekki 

bundnir mati sérfræðinga á sakhæfi. Meginreglan er að dómarar beita almennri skynsemi og 

                                                
21 Páll Sigurðsson. (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. Bls. 164. 
22 Hér eftir sml. 
23 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og refsiábyrgð III. Bls. 96. 
24 ,,Að eigin frumkvæði, án kröfu". Sjá: Páll Sigurðsson. (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. Bls 110. 
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reynslu þegar þeir kveða upp niðurstöðu í máli.25 En skv. 109. gr. sml er dómari ekki bundnir 

neinum fyrirfram ákveðnum reglum þegar hann metur hvort sönnun sé nægjanleg. 

Á síðustu árum hefur þeim tilfellum fjölgað að sakborningur sæti geðrannsókn svo fremi  fyrir 

liggi vísbending um að andlegt heilbrigði sé skert. Er það nú orðið nánast algilt að þeir sem 

fremja alvarleg afbrot, t.a.m. manndráp, séu látnir sæta geðrannsókn.26 

6.1. Læknisfræðilegt 

Læknisfræðilegur hluti sakhæfismatsins snýr að því að sérhæfðir læknar eða læknar sjá um að 

leggja fram mat á sakborningi og leggja það í hendur dómstóla. Í þessu sérfræðimati skal reynt 

að skýra sem best frá andlegu ástandi sakbornings, með sérstakri áherslu á hvert ástand 

sakbornings var á verknaðarstundu.27 Hér áður fyrr var það læknaráð sem gaf álit um sakhæfi 

sbr. lögum nr. 14/1942 um læknaráð, en þau lög eru ekki lengur í gildi. Þegar málsmeðferð 

hefst hjá einstaklingi er matsgerðin sem framkvæmd var höfð til hliðsjónar við rekstur máls. 

Algengast er að dómstólar komist að sömu niðurstöðu og matið sem lagt er fram,  en þó eru til 

undantekningar á því,28 eins og sjá má í Hrd. 198/2011 sem reifaður var hér að framan. 

6.2. Lögfræðilegt 

Vald dómstóla á því að meta hvort einstaklingur teljist sakhæfur er að finna í 15. gr. hgl. Þar 

er sett í hendur dómstóla að meta efnislega hvort skilyrði ákvæðisins séu til staðar. Eftir að 

læknisfræðilegt mat hefur verið gert á sakborningi er endanleg ákvörðun um sakhæfi manns í 

höndum dómstóla.29 Þá ber einnig að líta til 2. mgr. 133. gr. sml, en þar segir að það sé í höndum 

dómstóla að leggja fram mat á hvert sé sönnunargildi matsgerðarinnar sem lögð fram er. Þetta 

tvennt sýnir það, að þrátt fyrir að læknar hafi aðkomu að mati á sakhæfi sakbornings, er það á 

endanum lögfræðilegt mat sem sker úr um hvort sakborningur teljist sakhæfur. Neðangreindur 

dómur er gott dæmi um að sakhæfismatið sé lögfræðilegt. 

Hrd. 198/2011 G var ákærður fyrir manndráp, með því að hafa stungið H margsinnis með 
hní á heimili hans með þeim afleiðingum að hann lést. Þar voru lagðar fram tvær 
matsgerðir framkvæmdar af mismunandi fagaðilum um andlegt ástand sakbornings. 
Báðar gáfu það til kynna að sakborningur væri ósakhæfur skv. 15. gr. hgl. Niðurstaða 
Hæstaréttar var hinsvegar sú að sakborningur væri sakhæfur þar sem ásetningur hans 
hefði verið mjög skýr enda hefði hann planað verknaðinn í þaula. 

                                                
25 Eiríkur Tómasson. (2012). Sakamálaréttarfar. Rannsókn: Þvingunarráðstafanir. Bls. 237. 
26 Sigurður Páll Pálsson, 2018. 
27 Jónatan Þórmundsson. (1991). Sakhæfi. Bls. 284 
28 Jónatan Þórmundsson. (1968). Mat á geðrænu sakhæfi. Bls. 27. 
29 Alþt. 1939, A-deild, 358. 
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Í þessum dómi má sjá hvernig dómstólar líta framhjá læknisfræðilegu mati. Þessi dómur er 

áhugaverður fyrir margar sakir. Hæstiréttur fjallar um niðurstöðu héraðsdóms um að 

sakborningur sé ósakhæfur og breytir henni í að sakborningur sé sakhæfur. Niðurstaða 

héraðsdóms byggði á mati þriggja geðlækna sem allir bjuggu yfir mikilli reynslu af mati á 

geðrænu sakhæfi.  Hæstiréttur mat önnur gögn þyngri í málinu þegar hann rökstuddi niðurstöðu 

sína um sakhæfi. Rétturinn sagði að ásetningur sakbornings hefði verið of skýr og að 

verknaðurinn hefði verið skipulagur í þaula. Einnig studdist Hæstiréttur við það hvernig 

sakborningur hagaði sér eftir verknaðinn. Í niðurstöðu dómsins er vísað í 2. mgr. 133. gr. sml, 

sem segir okkur að Hæstiréttur leggi ríka áherslu á frjálst sönnunarmat.  

Einnig er þetta að sjá í Hrd nr. 282/2000, en þar setja dómstólar það skýrt fram að það er á 

endanum ákvörðun dómstóla hvort sakborningur sé sakhæfur. 

Hrd. 282/2000 X var ákærður fyrir að skjóta föður sinn í höfuðið með þeim afleiðingum 
að hann lét lífið. Í dóminum er sagt: „Við mat á skýrslu geðlæknisins 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. [þágildandi] laga um 
meðferð opinberra mála nr. 19/1991 að leiða í ljós atriði, sem geri dómara fært að meta 
sakhæfi sakbornings.“ 

Þarna má sjá línuna sem dómstólar setja. Matsgerð fagaðila hefur það hlutverk að gefa dómara 

skýrari mynd af ástandi einstaklings með það að leiðarljósi að meta hvort hann sé sakhæfur 

eður ei.  Út frá þessu verður að túlka að mat á geðrænu sakhæfi hér á landi sé lögfræðilegt en 

ekki læknisfræðilegt. 

7. Ákvæði 15. gr. almennra hegningarlaga  

Í greininni er fjallað um geðrænt sakhæfi. 15. gr. hgl er svo hljóðandi:  

„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.“ 

Í ákvæðinu er að finna þrjú skilyrði fyrir því að sakborningur geti talist ósakhæfur. Fyrsta 

skilyrðið er að sakborningur sé með það slæman geðrænan kvilla að hann geti ekki stjórnað 

gerðum sínum. Þá þarf kvillinn að vera til staðar þegar verknaðurinn er framinn og að lokum 

þarf að vera orsakasamband á milli verknaðarins og kvillans.30 Þessi skilyrði eru lykilþáttur í 

því að hægt sé að dæma skv. greininni. 

                                                
30 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og refsiábyrgð III. Bls 95-96. 
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Ef sakborningur fellur undir ofangreint skal honum ekki refsað og telst sakborningur þá 

ósakhæfur. Þeir annmarkar sem taldir eru upp í 15. gr. hgl eru ekki tæmandi; það má lesa úr 

lokaorðum greinarinnar þar sem segir ,,eða annars samsvarandi ástands”. Raunin hefur sýnt 

að brotamenn sem dæmdir eru skv. greininni þjást af fleiri en einum annmarka. Dómstólar 

þurfa að skera úr um það áður en sakhæfi einstaklings er ákvarðað, hvort eitthvað af þeim 

annmörkum sem nefndir eru í 15. gr. hgl séu fyrir hendi og hvort þeir séu á það háu stigi að 

það leiði til refsileysis og sýknu.31 Eins og fram kom hér að framan er það í verkahring 

dómstóla að meta hvort slíkt ástand eins og lýst er hafi verið til staðar.  Ef annmarkar eru ekki 

nægjanlega miklir til að falla undir 15. gr., þarf að kanna hvort þeir séu þess eðlis að þeir falli 

undir 16. gr. hgl.  

Hrd. 201/2014 X var ákærður fyrir tilraunir til manndráps. Fyrri tilraunin var þannig að 
hann skar A sem þá var átta ára, í hálsinn nokkru sinnum, ásamt öðrum áverkum á hálsi. 
Þá var A einnig með áverka á höndum eftir að hafa reynt að verja sig. Seinna var þannig 
háttað að X braust inn á heimili D vopnaður hníf, ætlun hans með innbrotinu var að ráða 
D bana. Taldi Hæstiréttur að X væri sakhæfur þegar hann framdi bæði brotin og að 15. 
gr. hgl ætti ekki við, þó ætti 16. gr. hgl við hann í báðum afbrotunum. Var því niðurstaða 
dómsins sú að X skyldi sæta öryggisgæslu á viðeigandi stofnun. 

Yfirleitt hefur verið talið að þeir annmarkar sem taldir eru í 15. gr. hgl séu varanlegir. Hvergi 

er það þó staðfest, en hægt er að gera ráð fyrir að sambærileg sjónarmið liggi að baki 15. og 

16. gr. hgl.32  

Þetta segir okkur að dómarar hafa vald til að meta hvort til staðar séu tengsl á milli geðrænna 

kvilla og refsiverðs verknaðar. Það er því í þeirra valdi að meta hvort sakborningur hafi verið 

alls ófær um að stjórna gerðum sínum. Þegar öllu er á botninn hvolft er það lögfræðilegur 

mælikvarði sem ákvarðar um sakhæfi eða ósakhæfi.33 

7.1. Geðraskanir 

Í 15. gr. hgl. eru talin upp hugtök á kvillum sem þurfa að vera til staðar svo reynt geti á 

ósakhæfi. Engar lögfræðiskýringar eru til á þessum hugtökum og er því stuðst við skýringar 

læknisfræðinnar að mestu. Verður nú farið yfir þau hugtök sem nefnd eru í greininni. 

7.1.1. Geðveiki 

Þegar talað er um geðveiki er átt við sjúkdóminn geðrof, sem talin er eitt af alvarlegustu 

einkennum andlegra annmarka. Sjúkdómurinn geðrof lýsir sér þannig að sá sem hann ber er 

                                                
31 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og refsiábyrgð III. Bls 106. 
32 Jónatan Þórmundsson. (2004) Afbrot og refsiábyrð III. Bls. 106 
33 Jónatan Þórmundsson. (1968) Mat á geðrænu sakhæfi. Bls. 27. 
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með víðtæka röskun á bæði persónuleika sínum og sálarlífi. Sá einstaklingur sem er með 

sjúkdóminn lifir gjarnan í sínum eigin hugarheimi og mikil brenglun getur verið til staðar, þá 

sérstaklega gagnvart raunveruleikanum. Geðklofi og geðhvörf eru talin vera varanlegt ástand, 

sem getur þó verið sveiflukennt og er það einstaklingsbundið. Algengast er að þetta skiptist í 

þunglyndis- og oflætisköst með hléum. Lýsir þetta sér þannig að einstaklingur er tiltölulega 

heilbrigður á milli kasta. Aðra sögu er að segja um geðrof, sem er algengast að sjá í formi 

geðklofa eða kleyfhugasýki og geðhvörfum. Algengast er að sjá geðhvörf þegar einstaklingur 

verður fyrir alvarlegu áfalli eða slysi, en þegar um þessa tegund af geðrofi er að ræða getur það 

lagast eftir ákveðinn tíma og því sjaldan um varanlegt ástand að ræða.  

Hrd 41/2002 S var ákærður fyrir manndráp. Honum var gert á sök að veitast að B á 
heimili hans og stinga hann með eggvopni í framhandlegg, brjóst og kvið. B lést á leiðinni 
á sjúkrahúsið af áverkum sínum. S var einnig ákærður fyrir að veitast að starfsmanni 
réttargeðdeildarinnar á Sogni. Læknir á réttargeðdeild, ásamt dómskvöddum 
matsmönnum skiluðu inni sitthvorri skýrslunni um sakhæfi S. Önnur skýrslan sagði að S 
væri sakhæfur, á meðan hin skýrslan sagði S ekki hafa verið í ástandi til að stjórna gerðum 
sínum á verknaðarstundu. Hæstiréttur staðfesti dóm héraðsdóms um ósakhæfi, var hann 
því sýknaður af kröfu ákæruvaldsins um refsingu. 

7.1.2. Andlegur vanþroski 

Andlegur vanþroski flokkast ekki sem sjúkdómur. Þegar talað er um einstakling með andlegan 

vanþroska er gerð sú krafa að einstaklingurinn sé með vanþroska á háu stigi. Algengast er að 

miðað sé við greindarvísitöluna 55-60, allt þar í kring eða lægra telst vera verulegur andlegur 

eða vitsmunalegur vanþroski. Greindarvísitalan ein og sér ræður þó ekki úrslitum um það hvort 

einstaklingur sé sakhæfur eður ei heldur er lagt heildstætt mat á andlega hlið sakbornings.34 

S-306/2013 X var ákærður fyrir að hafa ítrekað kynferðislega áreitt A, sem á þeim tíma 
var 13 ára. Kallaðir voru til þrír dómskvaddir matsmenn sem allir sammæltust um að X 
væri með það mikinn andlegan vanþroska að fangelsisvist myndi ekki bera árangur. Var 
X dæmdur ósakhæfur skv. 15. gr., og að hann skyldi sæta öryggisgæslu sbr. 62. gr. hgl. 
Þá setti dómurinn það í hendur yfirlæknis að hann fengi þá fræðslu sem þyrfti til þess að 
hann myndi læra að þekkja sín mörk varðandi kynlíf.  

7.1.3. Hrörnun 

Hér er um að ræða sjúkdóm sem felur í sér breytingar á taugakerfinu eða rýrnun. Getur 

sjúkdómurinn leitt af sér sambærilegan andlegan vanþroska og er talað um hér í kaflanum á 

undan.  Það sem sjúkdómurinn felur í sér er að borið getur á vitrænni skerðingu, taltruflunum, 

sljóvguðum skilningi og minnistruflunum. Allir þessir þættir eiga það sameiginlegt að geta haft 

gífurleg áhrif á tilfinningalíf og skapgerð einstaklings. Algengast er að finna ofangreinda 

                                                
34 Jónatan Þórmundsson. (1991). Sakhæfi. Bls. 291. 
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sjúkdóma hjá einstaklingum sem komnir eru yfir miðbik ævinnar; þessi regla er þó ekki algild, 

þar sem sumir hrörnunarsjúkdómar geta einnig verið meðfæddir. Til eru nokkrar gerðir 

hrörnunarsjúkdóma, en sem dæmi um þá má nefna elliglöp og vitglöp. Annar vel þekktur 

hrörnunarsjúkdómur er Parkinsonveiki en sjaldgæft er að hún leiði til sakhæfisskorts, einkum  

ef um langvarandi sjúkdóm er að ræða.35 Það er mat höfundar að ekki hafi reynt á það að 

sakborningur hafi verið dæmdur ósakhæfur, byggt á hugtakinu hrörnun. 

7.1.4. Rænuskerðing 

Þegar talað er um rænuskerðingu er átt við að meðvitund einstaklings sé skert af sálrænum eða 

vefrænum orsökum. Til að útskýra það nánar er best að nefna dæmi, heilaæxli, heilahristingur, 

flogaveiki geta orsakað rænuskerðingu. Þá getur rænuskerðing einnig verið til staðar þegar um 

sjúklega áfengisvímu er að ræða, en ekki er talið að það eitt og sér hafi áhrif á sakhæfi 

einstaklings.36 

Hrd. 114/1973 X sætti mati á geðrænu sakhæfi þar sem kannað var hvort ákvæði 15. eða 
16. gr. hgl ættu við og voru orð matsmanns á þessa leið: ,,Fundist hafa vefrænar 
breytingar í heila, sem eru í talsverðu samræmi við hegðunarmynstur X, og má benda á 
nokkrar líkur að uppruna þeirra breytinga. Hinsvegar er þess að gæta, að 
skapgerðargallar X hafa verið áberandi frá bernsku. Þrátt fyrir ofangreint var X dæmdur 
í 12 ára fangelsi. 

Það er mat höfundar að umræddur dómur sé sá eini sem reynir á rænuskerðingu. 

7.1.5. Annað samsvarandi ástand 

Þetta hugtak er að finna í greininni og gjarnan talað um það sem einskonar öryggisventil, er 

það gert til þess að tryggja að þeir annmarkar sem ekki eru taldir upp í ákvæðinu, en eru taldir 

til svipaðs eðlis og ofangreindir annmarkar, njóti sömu réttaráhrifa. Sem dæmi um annað 

samsvarandi ástand má til að mynda nefna heilabólgu, alvarleg stig taugaveiklunar, áhrif 

eitrunar eða aðra persónuleikaröskun sem ekki hefur verið talin upp. Ekki hefur reynt á þetta 

hugtak fyrir dómstólum.  

7.2. Tímasetning andlegra annmarka 

Fram kemur í 15. gr. hgl að ef sýkna eigi menn vegna ósakhæfis af geðrænum ástæðum þurfi 

þeir að hafa verið alls ófærir um að stjórna gerðum sínum á þeim tíma er verknaðurinn var 

framinn. Samkvæmt orðum greinarinnar verður að teljast ljóst að skert andleg heilsa eða 

                                                
35 Jónatan Þórmundsson. (1991). Sakhæfi. Bls. 292. 
36 Jónatan Þórmundsson. (1991). Sakhæfi. Bls. 291 
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vanþroski hafa ekki í för með sér skort á sakhæfi nema að annmarkinn hafi verið til staðar á 

verknaðarstundu.  

Í 15. gr. hgl segir einnig að sakborningur skuli sýknaður af refsikröfu, hafi hann verið haldinn 

annmarka á verknaðarstundu og breytir þá engu þó hann hafi fengið lækningu og teljist 

sakhæfur þegar dómur er kveðinn upp.37 

S-849/2011 Málsatvik voru þau að X var ákærður fyrir manndráp, með því að hafa kyrkt 
A með þeim afleiðingum að hún lét lífið. X keyrði sjálfur á bráðamóttöku og tilkynnti 
andlát A. X var látinn sæta geðmati í tvígang og kom fram í báðum að hann væri 
ósakhæfur vegnar alvarlegs andlegs annmarka á verknaðarstundu. Þetta segir í niðurstöðu 
dóms: ,,...telur dómurinn ekki varhugavert að slá því föstu að ástand ákærða hafi verið 
með þeim hætti á verknaðarstundu hinn 18. apríl og 12. maí sl. að hann hafi sökum 
geðveiki verið alls ófær um að stjórna gerðum sínum og sé því ósakhæfur." 

Þótt meginreglan sé sú að andlegir annmarkar þurfi að vera til staðar á verknaðarstundu, getur 

verið undantekning á þeirri reglu. Andlegir annmarkar geta komið upp eftir að afbrot er framið. 

63. gr. hgl hefur að geyma heimild til að fella niður refsingu að hluta til eða jafnvel að öllu 

leyti og er henni þá beitt í stað 62. gr. hgl. Er þetta gert ef andlegir annmarkar skv. 15. gr. hgl 

koma upp eftir verknað en áður en fullnaðardómur fellur í máli sakbornings sbr. Hrd. 292/2011 

en þar voru málsatvik eftirfarandi: 

Hrd. 292/2011 A var dæmdur í héraði fyrir líkamsárás, þeirri niðurstöðu áfrýjaði hann til 
Hæstaréttar. Sýknukrafa ákærða var í grundvallaraðtriðum byggð á ósakhæfi ákærða. 
Fyrir þetta mál hafði ákærði átt önnur mál þar sem hann var ákærður fyrir manndráp og 
brot gegn valdstjórn. Í öðru málinu var hann sýknaður af refsikröfu með vísan í 15. gr. 
hgl. Í niðurstöðu Hæstaréttar var farið yfir þessa dóma héraðsdóms og taldi Hæstiréttur 
að refsing myndi ekki þjóna neinum tilgangi og var hún felld niður skv. 63. gr. hgl. 

7.3. Orsakatengsl verknaðar og andlegra annmarka 

Orsakatengsl verknaðar og andlegra annmarka verða að vera til staðar þegar sakhæfi 

einstaklings er ákvarðað. Í hgl eru orsakatengslum settar þröngar skorður, en í 15. gr. hgl segir 

að nauðsynlegt sé að hægt sé að sýna fram á að sakborningur hafi á verknaðarstundu verið alls 

ófær um að stjórna gerðum sínum vegna andlegra annmarka. Vegna þessa er mikilvægt að þeim 

sönnunarreglum sem notaðar eru sé rétt beitt.38  

Hrd. 198/2011 Í dómnum reyndi á hvort að G teldist sakhæfur. En hann var ákærður fyrir 
manndráp, með því að hafa stungið H til bana á heimili hans. Dómskvaddir matsmenn 
töldu að G væri ósakhæfur. Dómstólar hinsvegar litu framhjá mati þeirra og sögðu að 
ekki væri hægt að greina orsakatengsl á milli þeirra andlegu annmarka og verknaðarins, 
að G hafi skipulagt verknaðinn vel, ásamt því að hafa falið slóð sína vel til ekkert vísaði 

                                                
37 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og refsiábyrgð III. Bls 109. 
38 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og refsiábyrgð III. Bls 110. 
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á hann. Þrátt fyrir að matsmenn mátu hann ósakhæfann, var hann dæmdur til fullnustu 
refsingar. 

Þegar þetta er ákvarðað er mikilvægt að skoða hvort sakborningur geti talist ósakhæfur 

varðandi sum brot en jafnvel sakhæfur fyrir önnur. Á þetta getur reynt ef sakborningur er með 

geðrofssjúkdóm á alvarlegu stigi, en þeir geta breytt persónuleika sakbornings ásamt því að 

brengla sálarlíf hans. Hrd. 41/2004 er gott dæmi um þetta. 

Hrd. 41/2004 S var ákærður fyrir manndráp og tvær líkamsárásir, en afbrotin áttu sér stað 
með 18 mánaða tímabili. Eftir að fyrsta afbrotið átti sér stað var framkvæmd geðrannsókn 
á S sem sagði að S hefði ekki verið með geðrofseinkenni þegar morðið var framið og 
teldist því sakhæfur. Seinna voru aðrir matsmenn kallaðir til sem töldu S ósakhæfan. 
Niðurstaða læknaráðs kvað á um að S hefði á verknaðarstundu sennilega verið með skert 
sakhæfi, en þrátt fyrir það var ekki hægt að sýna fram á að S hefði verið alls ófær um að 
stjórna gerðum sínum. Læknaráð taldi að S þyrfti á meðferð geðlækna að halda, ásamt 
reglubundnu eftirlit og ætti því 16. gr. hgl frekar við en 15. gr. hgl. Hæstiréttur sammæltist 
niðurstöðu héraðsdóms um að S væri sekur fyrir þau brot sem hann var ákærður fyrir. 
Hæstiréttur taldi S samt ekki hafa haft fullt vald að viðbrögðum sínum og að hann ætti 
það til að rangtúlka aðstæður þegar honum væri ógnað, ásamt því að hann væri á köflum 
haldinn ranghugmyndum. Féllst Hæstiréttur á þá niðurstöðu héraðsdóms að S teldist 
ósakhæfur og var S dæmdur skv. 15. gr. hgl. 

Málin geta vandast þegar einstaklingur ber með sér sjúkdóm sem birtist í köstum, en dæmi um 

sjúkdóm sem birtist í köstum er t.d. geðhvörf. Þá þarf að ákvarða hvort til staðar séu 

orsakatengsl á milli verknaðar og annmarka á þeim tíma sem sjúkdómurinn er í dvala. Þarna 

reynir á að einstaklingurinn sé vissulega með geðveiki, en sjúkdómurinn ekki alltaf til staðar. 

Talið er að ómögulegt sé að sjá fyrir um hvort orsakatengsl séu á milli annmarka og verknaðar 

og því ekki hægt að styðjast við refsileysisástæður 15. gr. hgl. 

Hrd. 70/2009 X var ákærður fyrir umferðarlagabrot með því að hafa bæði próflaus og 
undir áhrifum fíkniefna ekið bifreið. Framkvæmd var matsgerð sem gerð var af geðlækni, 
í henni kom fram að ákærði væri með geðklofasjúkdóm, en ekkert væri til staðfestingar 
á því að ákærði hefði verið alls ófær til að stjórna gerðum sínum vegna sjúkdómsins á 
verknaðarstundu. Þó taldi matsmaðurinn að ákærði hefði verið í því ástandi að það félli 
undir 16. gr. hgl. Matsmaðurinn taldi að ákærða hefði ekki batnað og að refsing í fangelsi 
myndi ekki bera árangur.  Niðurstaða dómsins var að refsing myndi ekki bera árangur og 
honum ekki dæmd refsing sbr. 16. gr. hgl, ásamt því að stuðst var við 62. og 63. gr. hgl.  

8. Ákvæði 16. gr. almennra hegningarlaga 

1. mgr. 16. gr. hgl er svo hljóðandi:  

„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 hefur gjarnan verið nefnt sem einskonar framhald af 15. gr. hgl. Af túlkun 

ákvæðisins má dæma að ástand sakbornings sé á lægra stigi. Einstaklingur sem dæmdur er 
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vegna 16. gr. hgl getur talist sakhæfur og ef önnur skilyrði eru uppfyllt er heimilt til að sakfella 

hann.39 Ef refsing er talin geta borið árangur skal dæma sakborning til refsingar. Þó geta komið 

upp tilfelli þar sem ekki er talið að refsing beri árangur og er þá sá möguleiki í stöðunni að 

refsing sé felld niður og sé öllum skilyrðum fullnægt er úrræðum skv. 62. gr. hgl beitt.40 

Áður en viðurlög eru ákvörðuð verður að leita umsagna lækna, en þar reynir á hvort varanlegur 

andlegur annmarki sé til staðar. Þótt gengið sé út frá því að andlegur annmarki sé varanlegur 

eru til undantekningar á því og skilyrðinu því ekki alltaf framfylgt.41 16. gr. hgl er frekar rúmt 

orðuð og listinn alls ekki tæmandi. Þá geta einnig fallið undir ákvæðið þeir andlegu annmarkar 

sem er að finna í 15. gr. hgl svo fremi annmarkarnir séu vægari en það stig sem leiðir til 

refsileysis.  

Þegar reynir á 16. gr. hgl er ekki gerð krafa um orsakatengsl milli andlegra annmarka 

sakbornings og verknaðar hans. Annmarkarnir skipta þó aðalmáli þegar ákvarðað er hvort 

refsing muni bera árangur. Þegar metið er hvort refsing beri árangur virðist nægja að sanna að 

sakborningur sé með andlega truflun. Að jafnaði þurfa þessir andlegu annmarkar að vera 

varanlegir, en það er þó ekki skilyrði.42 Þetta má einnig sjá í athugasemdum með frumvarpi til 

almennra hegningarlaga, en þar kemur fram að algengast er að það ástand sem tekið er fram í 

16. gr. hgl sé varanlegt, þó ekki sé það skilyrði fyrir því að ákvæðum greinarinnar skuli beitt.43 

Sjá t.d. í Hrd. 70/2009, en hann er reifaður hér að framan. Í grunninn er munurinn á ákvæðunum 

sá að ekki er fjallað um sakhæfi eða sakhæfisskort í 16. gr. líkt og gert er í 15. gr. Þá er 16. gr. 

hgl einnig talin vera mun vægari en 15. gr. hgl. 

8.1. Geðraskanir 

Hér verður kafað dýpra í þau hugtök sem er að finna í 16. gr. hgl. Þau eiga það sameiginlegt 

með hugtökunum sem er að finna í 15. gr. hgl að um læknisfræðileg hugtök er að ræða, en ekki 

lögfræðileg. 

8.1.1. Vanþroski 

Sambærilegt hugtak er að finna í 15. gr. hgl, en í 16. gr. er talað um vanþroska á vægara stigi. 

Eins og áður hefur fram komið er miðað við greindavísitöluna 55-60 stig í 15. gr. hgl, það er 

því hægt að segja að allt fyrir ofan þessa tölu teljist sem vægara stig vanþroska. Ekki er til 

                                                
39 Jónatan Þórmundsson. (1991). Sakhæfi. Bls. 293 
40 Jónatan Þórmundsson. (1991). Sakhæfi. Bls. 293. 
41 Jónatan Þórmundsson. (1991). Sakhæfi. Bls. 294. 
42 Jónatan Þórmundsson. (1991). Sakhæfi. Bls. 294. 
43 Alþt. 1939, A-deild, 358. 
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neinn formlegur staðall um hvar vanþroski hefst eða endar á greindavísitöluskalanum en unnið 

hefur verið út frá því að efri mörk hans séu  í kringum 75-80 stig, miðað er við að meðal 

greindarvísitala sé 100 stig og eðlileg staðalfrávik eru 15 stig. Eins og áður hefur komið fram 

ræður greindarvísitala ekki úrslitum um það hvort um andlega annmarka sé að ræða, heldur 

þarf að vera heildsætt læknisfræðilegt mat til grundvallar sem segir til um andlegt ástand 

sakbornings.  

Önnur  hugtök sem reynir á varðandi vanþroska eru t.d. persónuleikaraskanir, en 

persónuleikaröskun telst ekki heldur til sjúkdóma.44 Sumar raskanir geta lagast af sjálfu sér 

með tímanum, en þó er aldrei hægt að staðfesta það. Algengast er að persónuleikaraskanirnar 

séu varanlegar og þ.a.l. mundi læknismeðferð ekki bera árangur. Þó eru dæmi þess að 

enduruppeldi geti borið árangur ef einstaklingur er nægilega ungur að árum, ljóst er að aldur 

getur skipt höfuðmáli.45 

Persónuleikaraskanir lýsa sér í brenglaðri hegðun. Einstaklingur er oft með flatan persónuleika, 

sem skilar sér í því að erfitt er að mynda tengsl við aðra. Einnig getur einstaklingurinn átt erfitt 

með að finna samræmi á milli siðferðislegra og félagslegra gilda. Önnur einkenni geta til dæmis 

verið hömluleysi, yfirborðskennt, illa þroskað og sjálfmiðað tilfinningarlíf, takmörkuð 

siðferðis- og sektarkennd, sem fylgir einatt áfengis- og fíkniefnaneyslu.46 Í Hrd. 201/2014 

reyndi á mörkin milli 15. og 16. gr. hgl. 

Hrd. 201/2014 Geðlæknar sem voru dómkvaddir til að meta sakhæfi X, töldu að það væri 
á mörkunum að skilyrði 15. gr. hgl ættu við, en engin vafi væri um að 16. gr. hgl ætti við. 
Var greindarvísitala X mæld í kringum 57 af sálfræðingi, ásamt því að greindir voru fleiri 
erfiðleikar svosem þráhyggja, ofvirkni o.fl. Var X dæmdur skv. 16. gr. hgl og gert að sæta 
öryggisgæslu skv. 62. gr. hgl. 

8.1.2. Hrörnun 

Hér er um sambærilega hrörnun að ræða og fjallað er um í kafla 5.1.3. Munurinn á því hvort 

um 15. eða 16. gr. hgl er að ræða er að um vægari útgáfu af sjúkdómnum er að ræða þegar 

reynir á 16. gr. hgl. Eins og fram kemur í kafla 7.1.3 er það mat höfundar að ekki séu til dómar 

í íslenskum rétti sem reyna á hrörnun sem refsileysisástæðu. 

                                                
44 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og refsiábyrgð III. Bls. 112 
45 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og refsiábyrgð III. Bls 112. 
46 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og refsiábyrgð III. Bls. 112. 
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8.1.3. Kynferðislegur misþroski 

Þegar fræðirit, niðurstöður dóma og mat á geðrænu sakhæfi eru skoðuð má sjá að þessari 

skilgreiningu er sjaldan beitt. Hugtakið kynferðislegur misþroski telst ekki læknisfræðilegt 

hugtak eða heiti á sjúkdómi, en getur tengst andlegum annmörkum eins og t.d. vanþroska eða 

persónuleikaröskunum.47 

S-306/2013 Í niðurstöðum frá dómskvöddum matsmanni segir ,,ljóst að ákærði eigi við 
svo mikinn andlegan vanþroska að stríða vegna þroskahömlunar og lágrar greindar, að 
hann sé alls ófær um að stjórna gerðum sínum, sérlega hvað varði kynlíf og 
kynferðismál", þá segir einnig ,,þá er það mat geðlæknisins að ekki sé nauðsyn á að 
ákærði sæti öryggisgæslu. Ástand hans og greindarskortur sé þó með þeim hætti að 
líklegt megi telja að afbrigðileg kynlífshegðun geti haldið áfram, ekki síst þegar horft sé 
til þess að áhugi hans á kynlífi sé mjög mikill. Einnig sé ljóst að foreldrar hans séu 
vanbúnir að setja honum mörk. Sé nauðsynlegt að ákærði fái aðstoð og nauðsynlegu 
eftirliti komið á". Þarna reynir á að kynferðislegur misþroski er það mikill og ekki talið 
að ákærði muni læknast af sjúkdómnum, tengir matsmaðurinn sjúkdóminn við andlega 
annmarka. 

8.2. Tímasetning andlegs annmarka 

Þegar metið er hvort refsing geti borið árangur skv. 16. gr. hgl skiptir það helst máli hvert 

ástand ákærða er þegar dómur er kveðinn upp, þar sem sakhæfismat skv. 16. gr. hgl horfir 

meira til framtíðar sbr. Hrd. 164/2003.48  

Hrd. 164/2003 Atvikum máls var þannig háttað að X var ákærður fyrir eignarspjöll. Á 
hann að hafa kveikt í bifreið með þeim afleiðingum að hún eyðilagðist. Ákærði 
undirgekkst mat á geðheilbrigði og andlegum þroska, en þar kom fram að X hefði 
sennilega þjáðst af geðsjúkdómi með geðsveiflum í mörg ár. Í matinu kom einnig fram 
að ákærði sætti afplánun og væri því þörf á því að hann hlyti viðeigandi meðferð vegna 
geðheilsu hans. Í niðurstöðu Hæstaréttar segir að ákvæði 16. gr. standi ekki í vegi fyrir 
það að ákærða sé dæmd refsing. Hinsvegar er heimild í lögum um fangelsi og fangavist 
að þeir sem sæta fangavist fái að njóta viðeigandi heilbrigðisþjónustu á meðan þeir 
afplána refsivist sína. Þá segir einnig að fangelsismálastofnun hafi heimild til að vista 
fanga á sjúkrahúsi eða annarri stofnun, ef slíkt þykir þurfa vegna heilsufars hans.49 

Þó er gert ráð fyrir að andlegu annmarkarnir séu til staðar þegar verknaðurinn var framinn, sbr. 

63. gr. hgl.50 Þá segir einnig í sömu grein að séu skilyrði 62. gr. hgl fyrir hendi, skuli 

ráðstöfunum skv. þeirri grein beitt í stað refsingar. Ef andlegur annmarki kemur í ljós eftir að 

brot er framið, breytir það engu varðandi ákvörðun refsingar eða refsiábyrgð, nema þeir 

annmarkar sem koma fram í 16. gr. hgl séu til framtíðar, eins og segir í 63. gr. hgl.51 

                                                
47 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og refsiábyrgð III. Bls. 113 
48 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og Refsiábyrgð III. Bls. 114. 
49 11. gr. laga um fangelsi og fangavist nr. 48/1988 
50 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og Refsiábyrgð III. Bls. 113. 
51 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og Refsiábyrgð III. Bls. 114. 
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8.3. Orsakatengsl verknaðar og andlegra annmarka 

Þegar dæmt er eftir 16. gr. hgl skipta orsakatengsl milli verknaðar og andlegra annmarka minna 

máli en ef dæmt er eftir 15. gr. hgl er að ræða.52 Birtingarmynd einhverra geðsjúkdóma er 

bráðaköst með hléum á milli, þar er einkum átt við geðhvörf. Þegar hlé er á milli geðhvarfa 

virðist einstaklingur vera heilbrigður. Einstaklingur með þessa tegund geðsjúkdóms getur 

framið afbrot á meðan sjúkdómurinn liggur niðri, fullnægir það þó ekki skilyrðum 15. gr. hgl 

um orsakatengsl, en gæti þá frekar verið heimfært undir 16. gr. hgl.53 

9. Úrræði eða úrræðaleysi ? 

Geðsjúkdómar hafa mikil áhrif á samfélagið og eru kostnaðarsamir.54 Í hgl er notast við orðið 

„geðveiki“. Til eru margar skilgreiningar á hugtakinu geðveiki og eru geðlæknar ekki á eitt 

sáttir um hvað teljist vera geðveiki. Hvergi er í íslenskum lögum að finna skilgreiningu á 

hugtakinu. Þó er hægt að finna í frumvarpi um breytingu á hgl að inntak hugtaksins sé 

samfélagslegs eðlis og vegna þessa skuli skilgreina hugtakið á sama hátt og gert í 

læknisfræðinni.55 Eins og hefur verið fjallað um hér að framan, skiptir miklu máli þegar refsing 

er ákvörðuð hvort einstaklingur sé sakhæfur eða ósakhæfur, þar sem mismunandi úrræði eiga 

við eftir því hvort beitt sé refsivistun eða úrræði vegna ósakhæfis. Hér að neðan verður reifað 

hvaða úrræði eru til staðar hér á landi, bæði í tilvikum sakhæfis sem ósakhæfis. 

9.1. Úrræði fyrir ósakhæfa 

Ef afbrotamaður er dæmdur ósakhæfur skv. 15. gr. hgl eiga neðangreind úrræði við, en þá er 

afbrotamaður dæmdur á viðeigandi hæli eins og segir í lögunum. Hér getur einnig átt við ef 

einstaklingur er dæmdur eftir 16. gr. hgl, þar sem refsing er ekki talin bera árangur. Þegar 

fjallað er um úrræði fyrir ósakhæfa er stuðst við 62. gr. hgl en í henni segir:  

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

                                                
52 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og refsiábyrgð III. Bls. 111. 
53 Jónatan Þórmundsson. (2004). Afbrot og refsiábyrgð III. Bls. 110. 
54 Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytið. (1998). Skýrsla starfshóps um stefnumótun í málefnum 
geðsjúkra. 
55   Alþt. 2006-2007, A-deild, þskj. 20 - 20. mál. 
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verið leitað. Svo getur og tilsjónarmaður krafist þess, þegar ár er liðið frá dómsuppsögn 
eða síðasta dómsúrskurði, eða fyrr, ef ráðherra samþykkir, að málið skuli að nýju lagt 
undir úrskurð dómstóls þess, sem áður segir." 

Fyrir tíma réttargeðdeildarinnar að Sogni voru ekki til nein úrræði fyrir ósakhæfa afbrotamenn 

og voru ósakhæfir fangar því vistaðir á réttargeðdeildum erlendis eða jafnvel í fangelsum hér 

á landi.56 

Árið 1992 tók til starfa réttargeðdeildin að Sogni í Ölfusi, en stofnunin taldist vera deild innan 

Landspítalans. Réttargeðdeildin að Sogni var ríkisstofnun sem starfaði eftir lögum um 

heilbrigðisþjónustu nr. 97/1990, ásamt ákvæðum úr hgl. Stofnunin hafði það hlutverk að annast 

og vista sjúklinga sem dæmdir voru til að sæta öryggisgæslu og meðferð skv. 15. og 62. gr. 

hgl.57 Helsta gagnrýnin sem starfsemin á Sogni fékk var staðsetning deildarinnar, en hún var 

staðsett á milli Hveragerðis og Selfoss. Árið 2008 var starfsemi Sogns tekin út af geðsviði 

Landspítalans, þar sem meðal annars voru rannsakaðir miklir erfiðleikar í mönnun fagfólks og 

faglegt starf yfir höfuð. Hvati þess að deildin var rannsökuð voru tíðar kvartanir þeirra er nýttu 

þjónustu Sogns, þ.e. ósakhæfir fangar. Farið var í ákveðið breytingarferli sem bar árangur en 

þó ekki nægjanlegan, og var því ákveðið í janúar 2011 að loka Sogni og færa réttargeðdeildina 

á Klepp. Réttargeðdeildin á Klepp var opnuð í mars 2012.58 Hefur hún sama hlutverk og 

réttargeðdeildin á Sogni hafði sem var að meðhöndla ósakhæfa einstaklinga með geðræna 

kvilla og koma þeim aftur út í samfélagið.59 Það er mat geðlæknisins Sigurðar Páls Pálssonar, 

sem starfar sem yfirlæknir á réttargeðdeildinni, að með því að færa réttargeðdeildina á 

höfuðborgarsvæðið hafi þjónustan batnað og að vistmennirnir hafi meira aðgengi að faglærðu 

starfsfólki. Þá er það hans upplifun að fleiri komi að heimsækja vistmenn.60 Þá er líka 

auðveldara eftir að deildin var flutt á Klepp að umbuna vistmönnum ef þeir standa sig vel með  

því að fara t.d. í bíó, sund eða aðra afþreyingu sem óskað er eftir. Lágmarksvistunartími er í 

kringum tvö ár, en til eru dæmi um að fólk sé þarna í allt að tuttugu ár. Meðalvistunartími er 

þó í kringum fjögur ár.61 

Sigurður Páll telur að í mörgum tilfellum sé það jafnvel alvarlegra fyrir afbrotamanninn að fara 

ekki í fangelsi, heldur vera dæmdur í öryggisvistun skv. 62. gr. hgl. Munurinn þarna á er að ef 

                                                
56 Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytið (1998). Skýrsla starfshóps um stefnumótun í málefnum 
geðsjúkra. 
57 Réttargeðdeild að Sogni. (2009). Ársreikningur 2008.  
58 Páll Matthíasson. (2012). Framfaraskref: Ný réttargeðdeild, bls 199  
59 Landspítalinn. (2018) Öryggis- og réttargeðþjónusta. 24. mars 2018 
60 Sigurður Páll Pálsson, 2018  
61 Sigurður Páll Pálsson, 2018 
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viðkomandi sætir afplánun í fangelsi veit hann fyrirfram  alltaf hversu langan dóm hann er að 

afplána, þar sem lengd afplánunar er kveðin upp í dómsorðum. Sé hann á hinn bóginn dæmdur 

í öryggisvistun þarf að fá dómsúrskurð um það hvort hann hafi náð nægjanlega góðum bata og 

sé tilbúinn að fara út af deildinni. Ef um vægari brot er að ræða getur vistun á réttargeðdeild 

hæglega orðið lengri en fangelsisdómur. 

Þrátt fyrir að einstaklingur útskrifist af réttargeðdeild þarf hann að koma í eftirmeðferð sem 

ákveðin er af teymi hans fyrir útskrift, en þessi eftirmeðferð getur verið í höndum ýmissa aðila, 

svosem geðlækna, sálfræðinga og félagsfræðinga. Sigurður Páll segir að hann finni mikinn 

mun á því að fólk sé að ná betri tökum á sjúkdómum sínum eftir að réttargeðdeildin var flutt, 

þar sem auðveldara er að mynda teymi með þeim fagaðilum sem þarf fyrir þá aðila sem eru að 

útskrifast.62 

Einnig er sá möguleiki fyrir hendi að ákærði sæti öryggisráðstöfunum skv. 62. gr. hgl, ef hann 

er þá kannski ekki alveg nógu andlega veikur til þess að sitja inn á réttargeðdeild, en 

fangelsisvist ekki talin bera árangur. Þá kveður dómurinn gjarnan upp hvaða úrræði ákærði 

skuli sæta, eins og sjá má í dómsorðum S-306/2013. 

S-306/2013: Í dómsorðum segir þetta orðrétt: ,,Frá og með uppkvaðningu dómsins er 
ákærða skylt að dvelja, í samráði við yfirlækni réttargeðdeildar Landspítalans, á 
viðeigandi sambýli eða sambærilegum stað, þar sem þjónusta er á staðnum í að minnsta 
kosti 12 tíma á hverjum degi eftir nánari ákvörðun yfirlæknis réttargeðdeildar. Yfirlæknir 
réttargeðdeildar eða sá sem hann fær til verksins skal tryggja að farið sé yfir net- og 
símanotkun ákærða vikulega með sérstakri áherslu á að varna kynferðislegri áreitni og 
annarri ótilhlýðilegri háttsemi ákærða gagnvart börnum og ungmennum. Þá skal 
yfirlæknir réttargeðdeildarinnar eða sá sem hann fær til verksins tryggja að farið sé 
vikulega með ákærða yfir samskipti hans og þá sérstaklega við börn og ungmenni til 
varnar kynferðislegri áreitni og annarri ótilhlýðilegri háttsemi af hans hendi. Ákærði skal 
einnig sæta annarri meðferð, þ.m.t fræðslu og leiðbeiningum sem yfirlæknirinn, eða sá 
sem hann fær til verksins telur nauðsynlegt til að varna því að háski stafi af ákærða." 

Hér gefur dómurinn fyrirmæli um það hvaða úrræði sá ákærði skuli sæta og er algengt að það 

sé á herðum sveitarfélags ákærða að útvega þjónustuna. Getur gjarnan skapast vítahringur þar 

sem úrræðið er ekki til og þarf því að ráða til starfa teymi í kringum ákærða sem kostar 

sveitafélagið meira. Fer þá sveitarfélagið fram á meira fjármagn til þess að standa straum af 

hlutverki sínu í umönnun á ákærða.63 

Þá getur einnig reynt á 63. gr. hgl en í henni segir: 

                                                
62 Sigurður Páll Pálsson, 2018 
63 Sigurður Páll Pálsson, 2018 
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„Nú hefur orðið svo ástatt um mann til langframa, sem í 15. eða 16. gr. segir, eftir að 
hann hefur drýgt refsiverðan verknað, en áður en fullnaðardómur gengur í máli hans, og 
ákveður dómur þá, hvort refsing skuli dæmd eða hún eigi að falla niður. Ákveða má í 
dóminum, ef skilyrði samkvæmt 62. gr. þykja vera fyrir hendi, að ráðstöfunum samkvæmt 
þeirri grein skuli beitt í stað refsingar eða þangað til unnt þykir að framkvæma refsingu.“ 

Ákvæðið er viðurlagaákvæði líkt og 62. gr hgl, en til þess að 63. gr. hgl geti átt við, verða 

aðstæður að uppfylli skilyrði 62. gr. hgl. Skv. orðum ákvæðisins þarf andleg heilsa sakbornings 

að vera varanleg eða til lengri tími eftir verknaðarstund, en þó hafa komið upp áður en dómur 

fellur í máli hans. Dómstólar ákveða hvort beita eigi ákvæðinu gegn sakborningi. Ef ákvæðið 

er notað fellur refsingin niður og úrræði 62. gr. hgl notuð. Sjá má notkun ákvæðisins í Hrd. 

292/2011. 

Hrd.  292/2011: X var sakfelldur í héraði fyrir líkamsárás. Hæstiréttur taldi að X hefði 
gerst sekur um líkamsárás sem honum var gefin að sök og að hann hefði verið sakhæfur 
þegar brotið átti sér stað. Við meðferð málsins fyrir dómi kom fram að sakborningur hefði 
síðar með dómi í héraði verið sýknaður af refsikröfu vegna tveggja brota sökum 
ósakhæfis, sbr. 15. gr. hgl og honum gert að sæta öryggisgæslu skv 62. gr. sömu laga. 
Jafnframt var upplýst að þeim dómi yrði ekki áfrýjað til Hæstaréttar. Með hliðsjón af 
þessu var það niðurstaða dómsins að refsing í málinu myndi ekki þjóna tilgangi og var 
hún því felld niður með vísan til 63. gr. hgl. 

Þarna má sjá hvernig 63. gr. hgl er notuð og refsing felld niður, og úrræði skv. 62. hgl notað. 

9.2. Úrræði fyrir sakhæfa 

Ef niðurstaða dómstóla er á þá leið að afbrotamaðurinn teljist sakhæfur þrátt fyrir geðsjúkdóm 

sinn, þá eru þeir oftast vistaðir í fangelsi. Í 14. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 49/200564 segir 

að það sé í höndum Fangelsismálastofnunar að ákveða hvar fangi skuli afplána refsingu sína. 

Fangelsistofnun rekur fimm fangelsi, en þau eru á Akureyri, Hólmsheiði, Kvíabryggju, Litla-

Hrauni og að Sogni65. Ef einstaklingur sem sætir afplánun í fangelsi á við geðræn vandamál að 

stríða hefur hann heimild til að sækja heilbrigðisþjónustu eins og almennur borgari skv. 29. gr. 

lur. Einnig er í 22. gr. sömu laga kveðið á um það að heimild sé fyrir því að fangi sé vistaður 

um stunda sakir eða alla afplánunina á heilbrigðis- eða meðferðarstofnunum.  

Árið 1995 var skipuð nefnd af heilbrigðis- og tryggingarmálaráðherra þar sem fara átti yfir 

heilbrigðisþjónustu fanga. Þar kom fram að þeir sem voru í forsvari fyrir geðdeildir 

ríkisspítalanna voru á móti því að fangar með geðsjúkdóma fengju að afplána refsivist sína á 

geðdeild. Í rökstuðningi forsvarsmannanna kom fram að í geðlæknisfræðum nútímans ætti 

meðferð einstaklinga með geðsjúkdóm að eiga sér stað við sem frjálslegastar aðstæður og að 

                                                
64 Hér eftir lur 
65 Eftir að Sogn var lokað sem réttargeðdeild, var opnað þar fangelsi. Er föngum sem almennt haga sér vel í 
fangelsi boðið að fara á Sogn, þar sem meira frelsi er. 
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engar þvingarnir ættu að vera til staðar né heldur gæsla. Þá töldu þeir að með því að leggja inn 

fanga með geðsjúkdóm væru þeir að taka að sér gæsluhlutverk og það væri starf sem þeir ættu 

ekki að sinna.66 Nefnd heilbrigðis- og tryggingarmálaráðherra var ekki sátt með þau rök sem 

forsvarsmenn spítalanna gáfu og sögðu að það væri óviðunandi að fangar sem þjáðust af 

geðsjúkdómum fengju ekki sömu þjónustu og almennir borgarar. Rökstuðningur nefndarinnar 

var á þann veg að fangi sem þyrfti innlögn á spítala fengi hana og að geðheilbrigðisþjónusta 

ætti einnig að ganga þannig.67  

Árið 1996 var alþjóðasamningur Evrópunefndar68 um varnir gegn pyntingum og annarri 

grimmilegri, ómannúðlegri og vanvirðandi meðferð eða refsingu undirritaður.69  CPT nefndin 

kom til landsins tvisvar eftir undirritun samningsins, fyrst árið 1998 og síðan aftur 2004. 

Nefndin hefur það hlutverk að kanna aðstæður manna sem hafa verið frelsissviptir. Í skýrslu 

nefndarinnar eftir fyrri heimsókn hennar var andlegt heilbrigði fanganna harðlega gagnrýnt og 

sneri gagnrýnin aðallega að því að fangar með geðraskanir fengju ekki innlögn á geðdeildum 

ef þess þyrfti.70 Í seinni heimsókninni var ítrekað úrræðaleysið á þjónustu fyrir fanga með 

geðraskanir og var lagt til að andlega veikum föngum, sem þyrftu á vistun á sjúkrastofnun að 

halda, yrði tafarlaust tryggð viðeigandi stofnun.71 

Árið 2002 samþykkti ríkisstjórn Íslands að skipa nefnd til að fara yfir málefni alvarlegra 

geðsjúkra einstaklinga og koma með tillögur að úrræðum. Í apríl 2003 birti nefndin skýrslu þar 

sem farið var yfir hin ýmsu úrræði. Þar mátti til að mynda sjá tillögu um sérhæfða lokaða 

geðdeild, sem væri millistig á milli réttargeðdeildarinnar að Sogni72 og hefðbundinnar 

geðdeildar. Í skýrslunni segir að deildin myndi hafa það hlutverk að annast geðrannsóknir í 

tengslum við afbrot og taka við þeim föngum sem væru andlega veikir og þyrftu á vistun að 

halda. Hugmyndin var að deildin yrði á höfuðborgarsvæðinu og að hún myndi einnig þjónusta 

þá einstaklinga sem væru á Sogni73.74 Í framhaldi af þessari vinnu var Geðdeild 15 opnuð í 

                                                
66 Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytið (1998). Skýrsla starfshóps um stefnumótun í málefnum 
geðsjúkra. 
67 Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytið (1998). Skýrsla starfshóps um stefnumótun í málefnum 
geðsjúkra.  
68 Hér eftir CPT nefnd. 
69 Dómsmálaráðuneytið. (1998) Fyrsta skýrsla Íslands um framkvæmd alþjóðasamnings gegn pyndingum og 
annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu.  
70 Innanríkisráðuneyti. (1999) Bráðabirgðaskýrsla ríkisstjórnar Íslands til Evrópunefndar um varnir gegn 
pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu (CPT).  
71 Fangelsismálastofnun ríkisins. (2018). CPT svar 2004 dags. 10. febrúar 2005 til DKM. 
72 Í dag Kleppur 
73 Áður en starfsemin á  Sogni var færð á höfuðborgarsvæðið. 
74 Velferðarráðuneyti. (2003). Skýrsla nefndar um málefni alvarlega geðsjúkra einstaklinga, bls. 10-11. 
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apríl 2005. Þegar hún var opnuð stóð Fangelsismálastofnun í þeirri trú að þarna væri komið 

þetta millistig sem vantaði og að sakhæfir fangar með andleg veikindi hefðu nú úrræði. Annað 

kom þó á daginn og hefur deildin ekki nýst sem úrræði fyrir andlega veika fanga.75 

Í 17. gr. lur er kveðið á um að fanga skuli afhent meðferðar- og vistunaráætlun. Undanfarið 

hefur fjölgun fanga verið mikil og rými fangelsanna hér á landi nýtt til hins ítrasta. Leiðir þetta 

af sér að fagaðilar, t.d. geðlæknar, ná ekki að sinna öllu því sem þarf að sinna vel, og veldur 

þetta því að fangar fá ekki þá meðferð sem þeir þurfa, sem aðstoðað gæti við að betrun skili sér 

sem skyldi.76 Þykir það ljóst að til þess að almennileg betrun geti átt sér stað verði að fjölga 

fagfólki á borð við geðlækna og efla þannig geðheilbrigðisþjónustu við fanga; með þeim hætti 

sé hægt að tryggja betrun fyrir fanga sem skilar tilsettum árangri.77 Á Litla-Hrauni og Sogni78 

er einungis einn fastráðinn geðlæknir og er hann í 20-25% stöðugildi. Það má því ganga út frá 

því að hann mæti tvisvar sinnum í mánuði að sinna föngum sem sitja þar inni. Möguleiki væri 

á því að hafa geðlækni í hærra stöðugildi, en erfitt hefur reynst að manna stöðuna. Þá er lélegt 

skipulag varðandi það hvernig staðið er að málum fanga, en það kemur fyrir að þeir 

sérfræðingar sem koma að málum fanga vinni verkin í tvígang, þar sem starfsmenn fangelsanna 

fá ekki aðgang að sjúkraskrám Heilbrigðisstofnunar Suðurlands. 

10. Samantekt 

10.1. Niðurstöður 

Þegar höfundur ákvað efnið var markmiðið að skoða hvar meginmunurinn á milli 15. og 16. 

gr. hgl væri, var það skoðað út frá löggjöf, úrræðum og réttindum fanga.  

Niðurstaða höfundar er sú að frekar skýr mörk liggja á milli 15. og 16. gr. hgl hvað varðar mat 

á sakhæfi, en til eru viðmið þar sem stuðst er við greindarvísitölu, þó að hún sé aldrei 

úrslitavaldið, það þurfa að vera aðrir þættir sem spila inn í einnig. Þá skiptir máli tímasetning 

andlega annmarkans, en ef dæmt er eftir 15. gr. þar annmarkinn að vera til staðar á 

verknaðarstundu, en ef dæmt er eftir 16. gr. skiptir það helst máli hvert ástand ákærða er þegar 

dómur er kveðinn upp. Orsakatengsl skipta einnig minna máli þegar dæmt er eftir 16. gr. hgl. 

Sigurður Páll geðlæknir sagði að það væri yfirleitt frekar fljótt að koma í ljóst hvort andleg 

                                                
75 Valtýr Sigurðsson. (2004). Markmið í fangelsismálum og framtíðaruppbygging fangelsanna.  
76 Helgi Gunnlaugsson og Snorri Örn Árnason. (2010). Afbrot og refsingar: Íslendingar í dómarasæti. bls. 
86. 
77 Ríkisendurskoðun. (2010). Skipulag og úrræði í fangelsismálum, bls. 16  
78 Nú í dag fangelsi 
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veikindi væru til staðar og því í flestum tilfellum frekar klippt og skorið læknismatið sjálft, þar 

sem geðlæknar sjá oftast auðveldlega hvort um sakhæfi er að ræða.  

Höfundur rannsakaði sakhæfismatið með það að leiðarljósi að skýra hvort það væri 

lögfræðilegt eða læknisfræðilegt, ásamt því að kanna hvernig framkvæmdinni á 

sakhæfismatinu væri háttað. Úrvinnslan leiddi í ljós að sakhæfismatið er lögfræðilegt, 

dómafordæmi Hæstaréttar staðfesta þá niðurstöðu, með því að dæma gagnstætt því mati sem 

matsmenn leggja fram. Þegar kemur að framkvæmd sakhæfismatsins er það nokkuð frjálslegt 

og er það í höndum sérfróðu matsmannanna að finna leið sem þeim finnst líklegust til að skila 

árangri, því er treyst mikið á færni matsmanna til að leiða í ljós sakhæfi einstaklings. Þó eru til 

dæmi þar sem dómstólar voru ekki sammála matsmönnum og dæmdu gegn þeirra matsgerð 

matsmanna. Þykir sá dómur hafa mikið fordæmisgildi í að tilgreina að sakhæfismat sé 

lögfræðilegt.79 

Megin niðurstaða höfundar er sú að íslenska kerfið virðist frekar hrætt við að axla ábyrgð á 

þeim sem þjást af geðrænum vandamálum og teljast sakhæfir og fyrir vikið eiga þeir erfitt með 

að fá viðeigandi þjónustu. Þá finnst höfundi einnig skorta ásættanleg úrræði fyrir þá sem ekki 

eru nægjanlega andlega veikir til að eiga heima á lokaðri geðdeild en þurfa úrræði sem hentar 

þeim. Eins og kom fram í ritgerðinni voru áætlanir um þesskonar úrræði, en þegar það var 

opnað kom annað á daginn.  Það gengur ekki að sveitarfélögin eigi að bera ábyrgð á því án 

þess að gert sé ráð fyrir því að ríkið veiti fjárstuðning. 

10.2. Lokaorð 

Við úrvinnslu á efninu reyndi höfundur eftir bestu getu að vera hlutlaus í skrifum sínum. En 

áður en höfundur hóf vinnuna upplifði hún það ,,forréttindi" að vera dæmdur ósakhæfur eða 

að þurfa að styðjast á einhvern hátt við heilbrigðiskerfið á meðan einstaklingur er bak við lás 

og slá. Þessi skrif stóðu algjörlega undir þeim væntingum sem höfundur gerði sér, en innst inni 

trúði hún því að heimurinn væri ekki svona einfaldur. Að rannsaka geðrænt sakhæfi stóð 

höfundi nærri og því fannst henni mikilvægt að vanda vel bæði upplýsingavinnslu og úrvinnslu. 

Það er ótrúlegt að árið 2018 séu ennþá fordómar gagnvart geðrænum sjúkdómum, en eftir alla 

þá rannsóknarvinnu, heimildaröflun og öll þau viðtöl sem voru tekin, þá er það mat höfundar 

að kerfið sé að bregðast þeim, er þjást af andlegum sjúkdómum. Það er ekki nægjanlega skýrt 

hvert þeir einstaklingar geta leitað og eftir að hafa reynt að fóta sig í kerfinu hafa þeir endað í 

afbrotum. Eftir að inn í fangelsi er komið eru þeir einnig frekar úrræðalausir þar sem það er 

                                                
79 Hrd. 198/2011. 
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ekki hlaupið að því að fá þjónustu vegna andlegra veikinda innan veggja fangelsisins. Það er 

mat höfundar að íslensk stjórnvöld þurfi að taka mark á þeim athugasemdum sem settar hafa 

verið fram á síðustu 20 árum og vinna í því að láta hugtakið betrun standa fyrir sínu. 
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