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Útdráttur 

Ofbeldisbrot kvenna og refsingar 
Rannsókn á alvarlegum ofbeldisbrotum kvenna og meðferð þeirra mála fyrir dómstólum 

 
Í ritgerðinni er leitast við að varpa ljósi á alvarleg ofbeldisbrot kvenna og refsingar sem þær 
hafa hlotið. Rannsóknarspurningin er þríþætt: Hverjar eru hinar brotlegu? Hvert er umfang og 
eðli þessara brota? Hvers lags refsingar hljóta konurnar og hvað hefur áhrif á ákvörðun 
refsingar þeirra fyrir æðstu dómstólum landsins, Hæstarétti og Landsrétti. Til að svara þessum 
spurningum er stuðst við dóma Hæstaréttar og Landsréttar á tímabilinu 1941-2018 í málum þar 
sem konur hafa verið sakfelldar fyrir manndráp eða meiri háttar líkamsárás, sbr. 211. gr. og 
218. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Í rannsókninni er leitast við að greina þær 
upplýsingar sem fram koma í dómunum bæði efnislega og tölfræðilega. Þrátt fyrir að 
rannsóknin í heild sinni verði ekki álitin tölfræðilega marktæk vegna þess hve fáir dómar eru í 
úrtakinu er samt sem áður gagnlegt að setja saman þær upplýsingar sem gefa vísbendingar um 
eðli þessara brota sérstaklega og upplýsingar um hinar brotlegu. Varðandi sakhæfið er 
áhugavert að í engum hinna áfrýjuðu dóma var ákærða sýknuð af refsikröfu ákæruvaldsins og 
talin ósakhæf á grundvelli 15. gr. hgl eða gert að sæta öryggisgæslu. Niðurstöðurnar varðandi 
sakhæfið gefa þó mögulega ekki rétta mynd af brotaflokknum í heild sinni þar sem ekki öllum 
málum var áfrýjað til æðri dómstóla. Mætti spyrja í því sambandi hvort réttaröryggi þeirra sem 
ekki eru metnar ábyrgar gjörða sinna sé nægilega tryggt. Áhugavert er jafnframt að 
ítrekunartíðni alvarlegra ofbeldisbrota kvenna er nokkuð há eða 10%. Í því sambandi má velta 
upp þeirri spurningu hvort refsingarnar hafi tilætluð áhrif á alvarleg ofbeldisbrot kvenna og 
hvort gera megi breytingar í því skyni að draga úr ítrekunartíðni afbrota af þessu tagi hjá 
þessum tiltekna þjóðfélagshópi.   
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Abstract 

 
Violent crimes committed by women and penalties inflicted 

A study on the nature of severe violent crimes committed by women and how those cases are 
treated in the justice system. 

 
The objective of this thesis is to shed light on severe violent crimes committed by women in 
Iceland, such as manslaughter, severe assault crimes and the penalties they face for those 
crimes. The thesis analyzes the nature of those specific crimes and the women committing 
them, by collecting data from Supreme Court cases 1941-2018 where women have been 
convicted for manslaughter or serious assault. The research question presented is threefold. 
Firstly,  who are the women committing those violent acts? Secondly, what is the nature of 
those acts? Finally, how are those crimes handled by the justice system? Although conclusion 
based on a statistical analysis will not be drawn from this research due to a limited number of 
court cases in the sample, the findings reveal interesting evidence about the nature of these 
offences and the offenders.  Noteworthy conclusions based on the analysis are that none of the 
accused women were found criminally insane it should be noted however that these findings 
might be biased as not all of the District Court cases were appealed to the Supreme Court. 
Nevertheless, these findings raise the question of whether cases involving women who are 
considered to be criminally insane are less likely to be appealed and if so why? Furthermore, 
the statistics demonstrate that a considerably high number of these women repeated serious 
violent offences or at least 10% which raises another question whether improvements could be 
made to the system to reduce the likelihood of repeat offences of this type. 
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1. Inngangur  
Þegar fjallað er um manndráp og meiri háttar líkamsárásir eru karlmenn oftast í aðalhlutverki. 

Sú umfjöllun gefur hins vegar ekki rétta mynd þar sem konur eru líka gerendur í þessum 

málum. Ekki hefur þó verið mikið fjallað um hlutverk kvenna þegar kemur að þessum 

málaflokki þó að þær geti verið gerendur til jafns á við karlmenn. Þar af leiðandi er þörf á að 

skoða þennan málaflokk nánar með það að leiðarljósi að gefa frekari innsýn í umfang og eðli 

þessara brota og hvaða konur það eru sem fremja þessi brot.  

Í þessari ritgerð verður því leitast við að varpa ljósi á alvarlegustu ofbeldisbrot kvenna, þ.e. þau 

ofbeldisbrot sem varða við manndrápsákvæði 211. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 (hér 

eftir hgl.) og 218. gr. sömu laga í þeim málum sem hefur verið áfrýjað til æðstu dómstóla 

landsins.  

Þá verður því svarað út frá upplýsingum úr Hæstaréttar- og Landsréttardómum; 

1. Hverjar eru konurnar sem fremja alvarleg ofbeldisbrot þ.e. hvaða upplýsingar er að 

finna um þær sem einstaklinga og bakgrunn þeirra í dómunum? 

2. Hvert er umfang og eðli þessara brota þ.e. hvernig átti verknaðurinn sér stað og hverjar 

eru undirliggjandi ástæður? 

3.  Hvaða refsingar hljóta þessar konur og hvað hefur áhrif á ákvörðun refsingar þeirra 

fyrir æðstu dómstólum landsins, Hæstarétti og Landsrétti. 

Árásir kvenna á líf, líkama og heilsu einstaklinga sem varða sérstaklega við 218. gr. hgl. og 

211. gr. hgl. eru meginviðfangsefni þessarar ritgerðar. Aðalheimildin, sem stuðst er við til þess 

að leita svara við rannsóknarspurningunni, eru dómar Hæstaréttar og Landsréttar frá setningu 

núgildandi hegningarlaga eða á tímabilinu 1941-2018. Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar um 

ofbeldisbrot og refsingar sem hér verða einnig hafðar til hliðsjónar.1 Í ritgerðinni verður ekki 

fjallað jafn ítarlega um brot sem falla undir 217. gr. hgl. um minni háttar líkamsárásir þar sem 

aðallega er leitast við að varpa ljósi á alvarlegri ofbeldisbrot kvenna, en með því er átt við 

stórfelldar eða meiri háttar líkamsárásir og manndráp. Samhengisins vegna er þó ekki alveg 

hægt að sleppa umfjöllun um ákvæðið.  

                                                
1 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir, Ákvörðun refsingar. Rannsókn á refsiákvörðunum 
vegna manndrápa, rána og líkamsmeiðinga, 1951-2000. (Bókaútgáfa Orators 2003); Helga Vala Helgadóttir, 
„Misskilin mannúð - meðhöndlun réttarkerfisins á brotakonum“ (Meistararitgerð, Háskólinn í Reykjavík 2011) 
<http://hdl.handle.net/1946/9300>; Jónatan Þórmundsson, „Samanburður á afbrotahneigð karla og kvenna.“ 
(1977) 3–4 Úlfljótur 267. 
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Í byrjun þessarar ritgerðar er stiklað á stóru hvað varðar ofbeldi í íslensku samfélagi og þá 

aðallega litið til kvenna og framlags þeirra til alvarlegra ofbeldisverknaða. Skrifin skiptast því 

næst í fræðilega umfjöllun þar sem farið er yfir refsiheimildir í íslenskum lögum og einkenni 

manndráps- og líkamsárásarbrota ásamt atriðum sem tengjast refsingum á Íslandi. Eftir það er 

farið yfir dóma íslenskra kvenna í alvarlegri líkamsárásum og manndrápum. Fyrst er 

framkvæmd greining á hinum brotlegu og verknaði þeirra og leitast er eftir fremsta megni að 

varpa ljósi á eðli og umfang þessara mála með því að greina þau og birta tölfræði. Næst er farið 

yfir þau sjónarmið sem hafa áhrif á ákvarðanir refsinga þeirra mála sem áfrýjað hefur verið til 

æðri dómstóla landsins. Að lokum eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og frekari 

rannsóknir tengdar þessum málaflokki, sem áhugavert væri að framkvæma,  settar fram.   
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2. Ofbeldi í íslensku samfélagi  
2.1. Almennt  
Eins langt aftur og sögur ná hefur ofbeldi fylgt mannkyninu og er mannkynssagan blóði drifin. 

Takmörkun á ofbeldishegðun samfélagsþegnanna hefur þó lengi verið talin eðlileg en jafnvel 

þótt einhver réttlæting sé notuð verður að líta svo á, að meginreglu til, að ofbeldi sé í eðli sínu 

andstætt þeim siðferðislegu gildum sem mannlegt samfélag byggir á.  

Mikið vatn hefur runnið til sjávar þegar kemur að skilgreiningu á ofbeldisverknaði og er 

heimilisofbeldi orðið sýnilegra en það var áður. Baráttan gegn heimilisofbeldi hefur leitt til 

vitundarvakningar sem er án efa til hins betra. Staðreyndin er eftir sem áður sú að lengi má gott 

bæta. Í fjölmiðlum er umfjöllun um ofbeldisverk algeng, normalísering ofbeldis er vaxandi 

vandamál, þar sem þjóðfélagsþegnar hafa almennt greiðari aðgang að ýmsu efni sem er 

gegnsýrt af ofbeldi; tölvuleikir barna og unglinga, kvikmyndir, fréttir og efni á Internetinu eru 

dæmi um það. Jafnvel morð getur í dag fallið undir afþreyingarefni í stofu fjölskyldna á nánast 

hverju heimili í gegnum sjónvarpið. Má velta þeirri spurningu upp hvort við séum í raun og 

veru komin það langt frá því þegar fólk fjölmennti á torgum eða öðrum stöðum til að verða 

vitni að aftökum og annars konar refsingum, mögulega til afþreyingar eða eins og tíðkaðist í 

Róm að skemmta múgnum með grófum „ofbeldisleikjum“ í hringleikjahúsum borgarinnar. 

Hættan við að ofbeldi sé í ríkari mæli hluti af hversdagslífi samfélagsþegnanna getur leitt til 

þess að hömlurnar til að beita ofbeldi minnka.2 Því er mikilvægt að opna augun fyrir þeirri 

staðreynd að ofbeldi er viðvarandi þjóðfélagsmein og á það við um konur jafnt sem karlmenn. 

Skilgreining hugtaksins ofbeldi hefur tekið breytingum í gegnum aldirnar hér á landi og í 

heiminum öllum og endurspeglar það sýn samfélagsins á hugtakið hverju sinni. Refsilöggjöf 

og framkvæmd hennar á hverjum tíma gefur nokkuð skýra mynd af siðferði samfélagsins.3 

Með henni setur löggjafinn samfélagsþegnunum skorður og leggur siðferðislegar 

hátternisreglur með því að skilgreina sérstaklega hvaða háttsemi skal álíta refsiverða.4 

Tilgangurinn með refsilöggjöfinni er að takmarka frávikshegðun en hugtakið afbrot er afstætt 

þar sem skilgreining á því hvaða háttsemi fellur undir hugtakið getur tekið breytingum, bæði 

hvað varðar stað og tíma.5  

                                                
2 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir (n. 1) 55. 
3 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (Háskólaútgáfan 1999) 26. 
4 sama heimild 31. 
5 sama heimild 24. 
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Almenn hegningarlög hafa að geyma helsta og mest notaða regluverkið sem hefur það að 

markmiði í íslenskum rétti að vernda líf, heilsu og líkama einstaklinga. Almenn túlkun á 

hugtakinu ofbeldi getur verið töluvert rúm en birtingarmyndir ofbeldis geta verið margþættar. 

Ofbeldi getur til að mynda verið líkamlegt, andlegt, kynferðislegt, fjárhagslegt og stafrænt.6 

Túlkun hugtaksins er hins vegar þrengri ef einungis er litið á hugtakið út frá refsiréttarlegu 

sjónarhorni. 

Um öll ofbeldisbrot gegn lögum gildir sú regla, að einungis persónulegt ofbeldi 
kemur til álita, en ekki atlögur að eignum manna. Ofbeldi getur birst í 
margvíslegum myndum, svo sem með beinum barsmíðum eða valdbeitingu, sem 
felast í því að beita aflsmunar, þannig að brotaþoli verði að þola meðferð án þess 
að geta rönd við reist.7 

Í skilningi hegningarlaganna fellur því einungis líkamlegt ofbeldi undir hugtakið ofbeldisbrot 

og er það umfjöllunarefni þessarar ritgerðar.  

2.2. Ofbeldi kvenna – sögulegt samhengi 
Staðalímynd kvenna var lengi tengd umönnunarhlutverki heimilis og barna en konur fengu 

ekki kosningarétt fyrr en með breytingarlögum nr. 12/1915 á stjórnarskrá um hin sérstöku 

málefni Íslands frá árinu 1874.8 Í raun er ekki heldur langt síðan að konur fóru að sækja út á 

vinnumarkaðinn og taka þátt í samfélaginu í ríkari mæli utan veggja heimilisins. Má þakka 

kvenréttinda- og jafnréttisbaráttunni þá breytingu á staðalímynd kvenna sem orðið hefur allt til 

dagsins í dag.  

Þó má velta upp þeirri spurningu hvort konur taki óbeint þátt í ofbeldisbrotum líkt og fyrr á 

öldum þegar þær egndu menn til hefndarverka frekar en að grípa sjálfar inn í atburðarásina. 

Hefndarhugur og langrækni kvenna er eitthvað sem kemur fram í Íslendingasögunum. Án þess 

að fara djúpt ofan í sögurnar þá áttu konur stundum harma að hefna og stuðluðu jafnvel beint 

eða óbeint að dauða annarra, en þaðan kemur orðatiltakið „köld eru kvennaráð“.9 Eru haldbær 

rök fyrir því að ráð kvenna séu yfirhöfuð kaldari en ofbeldis- og stríðsákvarðanir þær sem 

teknar eru af hinu kyninu? Ekki þarf annað en að líta yfir Íslendingasögurnar til að sjá að þar 

                                                
6 „Skilgreiningar á heimilisofbeldi“ (Kvennaathvarfið) <https://www.kvennaathvarf.is/ur-moppum/> skoðað 9. 
maí 2019. 
7 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (n. 3) 64–5. 
8 Björg Thorarensen, „Stjórnskipunarréttur“ í Róbert R. Spanó (ritstj.), Um lög og rétt. Helstu greinar íslenskrar 
lögfræði. (Bókaútgáfan Codex 2006) 24. 
9 Brennu-Njáls saga: með formála, skýringum og eftirmála um Íslendinga sögur. (Mál og menning 1991). Í 
Brennu-Njáls sögu mörkuðust endalok Gunnars á Hlíðarenda af því þegar Hallgerður langbrók lét hjá líða að 
bjarga eiginmanni sínum þar sem hann barðist fyrir lífi sínu sem hafði þær afleiðingar að hann lést í bardaga og 
sagðist hún við þær aðstæður muna honum kinnhestinn forðum. Einnig í 116. kafla, segir Flosi: „Þú ert hið mesta 
forað og vildir að vér tækjum það upp er öllum oss gegnir verst og eru köld kvenna ráð“ við Hildigunni sem vill 
að hann hefni Höskuldar fyrir sig sem hafði verið drepinn. 
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var refsivarslan að einhverju leyti í höndum einstaklinga, karlmanna eða fjölskyldna, meðal 

annars þegar kom að svokölluðum hefndarrétti. Hefndarréttur og þar með taldar blóðhefndir 

áttu sér stað hér á landi sérstaklega fyrir kristnitöku. Snemma á öldum var formlegt og 

sameiginlegt ríkisvald veikt svo hefndarrétturinn gat dafnað án afskipta valdhafa norrænu 

þjóðanna. Með auknum áhrifum frá kirkjunni og ekki síður sterkara miðstjórnarvaldi var 

hefndarrétturinn afmarkaður og þrengdur fyrir tilstilli löggjafarvaldsins. Má sjá meðal annars 

dæmi um það í Grágás, elstu lögbók Íslendinga sem var í gildi á þjóðveldistímanum, og allt til 

ársins 1273 þegar lögbókin Járnsíða tók við að mestu leyti.10 Árið 1281 kom síðan Jónsbók 

sem varð meginlagaheimild landsins um margra alda skeið, eftir það var ekki gert ráð fyrir 

löglegum hefndum almennt séð. Undantekningartilvik voru einskorðuð við sérstakar aðstæður 

og þá aðeins þegar hlutaðeigandi fulltrúar hins opinbera refsivalds brugðust.11 Hefndir hafa 

síðan þá ekki verið teknar inn í löggjöfina sem almennt réttarvörsluúrræði en hið opinbera 

framkvæmdavald hefur styrkst töluvert frá þeim tíma og hefur tekið við þessu hlutverki alfarið. 

Fyrir tíma getnaðarvarna og fóstureyðinga voru svokölluð dulsmál með sorglegustu og tíðustu 

ofbeldisbrotum kvenna þar sem konur sáu ekki annan kost í stöðunni en að leyna fæðingu barns 

og deyða eða bera það nýfætt út. Margt má tína fram um það efni en hin þekkta þjóðvísa Móðir 

mín í kví, kví fjallar einmitt um slíkt mál, þar sem afturgöngu útburðar er gefin rödd. Mögulega 

höfðu draugasögur því einhver varnaðaráhrif umfram þau sem lögin höfðu. Eftir sem áður var 

neyð kvenna á þeim tíma mikil og fá eða engin úrræði í boði. Því miður eru þessi mál ekki með 

öllu horfin þrátt fyrir mikla bót og betri stöðu kvenna en sem betur fer eru þau mjög sjaldgæf. 

Nánar verður fjallað um slíkt mál í kafla 6.4.1. um manndrápsákvæði hegningarlaganna. 

Eftir siðaskipti tíðkaðist á Íslandi að leggja líkamsrefsingar á dæmda sakamenn og þeir jafnvel 

teknir af lífi. Þær aftökutegundir sem viðgengust hér áður fyrr voru aðallega henging, 

hálshöggning, drekking og brenna. Sakarefni á borð við morð, dulsmál og blóðskömm gátu 

valdið því að konur hlutu dauðarefsingu samkvæmt þágildandi lögum.12 Á þingstaðnum við 

Öxará á tímabilinu 1602-1752 er vitað um að minnsta kosti 72 aftökur og þar af var 18 konum 

drekkt.13 Varðandi dauðarefsingar kvenna var algengast að þeim væri drekkt.14 Heimildir eru 

þó um að konur hafi sætt annars konar refsingum, en samkvæmt þeim voru tvær konur 

brenndar, önnur fyrir galdur en hinni var gefið að sök að hafa soðið barn í grautarpotti. Tvær 

                                                
10 Páll Sigurðsson, Lagavangur: Um forn lög og ný (Bókaútgáfan Codex 2012) 121. 
11 sama heimild 123. 
12 Páll Sigurðsson, Brot úr réttarsögu (Hlaðbúð 1971). 
13 Páll Sigurðsson, Svipmyndir úr réttarsögu. Þættir um land og sögu í ljósi laga og réttarframkvæmdar. 
(Bókaútgáfan Skjaldborg 1992) 130. 
14 Páll Sigurðsson, Brot úr réttarsögu (n. 12) 48–55. 
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voru hálshöggnar, önnur fyrir að farga barni sínu og hin fyrir morð. Að lokum er eitt dæmi um 

að kona hafi verið hengd árið 1636. Þessar refsingar líða síðan undir lok en árið 1760 er líklega 

síðustu konunni drekkt hér á landi.15 Síðasta aftakan átti sér stað 12. janúar 1830 þegar 

vinnukona á Illugastöðum, Agnes Magnúsdóttir var dæmd til dauða ásamt Friðriki Sigurðssyni, 

en þeim var gefið að sök að hafa myrt tvo menn aðfaranótt 14. mars 1828. Síðasti dauðadómur 

hérlendis var kveðinn upp árið 1914. Í því máli var kona dæmd til lífláts fyrir morð með því að 

hafa byrlað bróður sínum eitur. Refsingunni var hins vegar breytt í fangelsisvist með 

konunglegri náðun.16 Af þessari stuttu samantekt um dauðarefsingar kvenna má sjá að 

allnokkrar konur voru teknar af lífi hér á landi. Hvað varðar refsiheimildirnar voru 

dauðarefsingar lögfestar í Járnsíðu og svo Jónsbók, en síðan afnumdar formlega árið 1928 með 

lögum nr. 51/1928.17 

2.3. Ofbeldi kvenna - í dag 
Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á afbrotahneigð, ofbeldisbrotum og refsingum. Árið 1977 

kom út áhugaverð rannsókn þar sem gerður var samanburður á afbrotahneigð karla og 

kvenna.18 Í niðurstöðukafla hennar kemur fram að brotatíðni kynjanna sé töluvert hærri meðal 

karlmanna, þó ætla megi að munurinn sé minni í raun en greina megi af opinberum skýrslum. 

Varðandi ástæðurnar þar að baki segir: 

Helst má á þessu stigi rekja það til mildari viðhorfa brotaþola og 
refsivörzlukerfisins gagnvart konum. En ósagt skal látið, hvort þessi mildu viðhorf 
stafa af sérstakri tillitsemi við kvennþjóðina, af eðli brotanna eða einhverju enn 
öðru.19 

Velta má upp þeirri spurningu úr frá þessu hvort þessi mál séu í raun það ólík í eðli sínu að það 

réttlæti að horft sé mögulega á þau með ólíkum hætti eftir því hvort kynið sé gerandi.  

Almennt þegar talað er um ofbeldisbrot er gert ráð fyrir því að karlmaður sé beinn gerandi. 

Velta má upp þeirri spurningu hvort þau mál þar sem konur eru gerendur, til dæmis í 

heimilisofbeldismálum, séu jafn mikið upp á borðum. Í rannsókn sem gerð var á 

refsiákvörðunum vegna manndrápa, rána og líkamsmeiðinga á árunum 1951-2000 kemur fram 

eftirfarandi tilvitnun: 

Þrátt fyrir miklar breytingar á þjóðfélagsgerð er eitt atriði sem ekki hefur breyst. 
Ofbeldisbrot eru fyrst og fremst framin af körlum og þeir eru oftast þolendur þeirra 
ofbeldisbrota sem koma til kasta lögreglu og síðar dómstóla. Þjóðfélagsþróunin 

                                                
15 Páll Sigurðsson, Svipmyndir úr réttarsögu. Þættir um land og sögu í ljósi laga og réttarframkvæmdar. (n. 13) 
254. 
16 sama heimild 255. 
17 sama heimild 136. 
18 Jónatan Þórmundsson, „Samanburður á afbrotahneigð karla og kvenna.“ (n. 1). 
19 sama heimild 276. 
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hefur viðhaldið þessu munstri þó að margt hafi breyst á þeirri hálfu öld sem 
rannsóknin tekur til.20 

Hugmyndir samfélagsins um hlutverk kynjanna geta haft áhrif á það hvernig almenningur lítur 

á brot kvenna og meðferð þeirra í réttarkerfinu.21 Fyrir almenna borgara getur verið erfitt að 

hugsa til þess að kvenmaður geti beitt, svo dæmi sé tekið, fullvaxta karlmann líkamlegu 

ofbeldi. Sama gildir um staðalímynd hinnar elskandi móður, það er óhugsandi að hún geti beitt 

börn sín ofbeldi og að lokum þegar kemur kynferðisbrotum, að konur geti misnotað karlmenn. 

Þau mál sem komið hafa á borð dómstóla benda hins vegar til annars. 

Umræðan um ofbeldisbrot kviknar venjulega vegna einstakra og grófra 
ofbeldisverka. Í orðræðunni hafa ákveðin hugtök verið leiðandi eins og staðhæfing 
um fjölgun ofbeldisbrota, hugmyndin um grófara ofbeldi og krafa um þyngri 
refsingar. Önnur orðræða um mannréttindi, mannúðlegar refsingar, réttmæti 
refsinga og skilvirkni kallast hins vegar á við hugmyndirnar um vaxandi ofbeldi og 
refsihörku.22 

Þegar tilfallandi alvarleg ofbeldismál líta síðan dagsins ljós, þar sem konur eru gerendur, má 

sjá tilhneigingu til þess að sjá konurnar sem fórnarlömb aðstæðna og fá þær jafnvel stuðning 

þjóðfélagsins eða dómstóls götunnar á þeim grundvelli. Dæmi eru líka um það að konur sem 

fremja alvarleg ofbeldisbrot séu stimplaðar illar. Hér á landi hafa vissulega litið dagsins ljós 

alvarleg ofbeldisbrot kvenna á borð við morðmál og líkamsárásir en staðreyndin er sú að þau 

eru ekki nálægt því eins mörg og þau brot sem framin eru af hinu kyninu, sjá nánari umfjöllun 

um það í 5. kafla um refsingar á Íslandi. 

Mikilvægt er í hvívetna að gæta mannréttinda þeirra kvenna sem enda í dómskerfinu. Í 

niðurstöðum rannsóknar, í meistararitgerð til lögfræði við Háskólann í Reykjavík, var því 

haldið fram að konur fengju mildari meðferð innan réttarkerfisins en karlmenn. 

Að lokinni rannsókn, viðtölum og yfirferð yfir erlendar rannsóknir er nánast óhætt 
að fullyrða að konur sæti mildari meðferð réttarkerfisins en karlar. Niðurstöður 
rannsóknarinnar sýna svo ekki verður um villst að konur fái annars konar meðferð 
hjá ákæruvaldi sem og dómsvaldinu og virðist sem það sé þeim kunnugt sem innan 
réttarkerfisins starfa. Því liggur beinast við að spyrja, á þetta að vera svona? Eiga 
konur að fá mildari meðferð á öllum stigum réttarkerfisins? Hvað réttlætir 
mismunandi meðferð réttarkerfisins eftir kyni þess brotlega?23 

Velta má einnig upp þeirri spurningu hvort stimplun þjóðfélagsins á þá sem hafa afplánað 

refsingu sé ef til vill meiri þegar það kemur að konum en körlum og þar af leiðandi refsingin 

þyngri hjá þeim þegar dómstóll götunnar er tekinn með í dæmið og andleg refsing því meiri. 

                                                
20 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir (n. 1) 55. 
21 Helgi Gunnlaugsson, Afbrot á Íslandi. Greinsafn í afbrotafræði (Háskólaútg 2008) 183. 
22 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir (n. 1) 55–6. 
23 Helga Vala Helgadóttir (n. 1) 73. 
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Ef staðreyndin er sú að konur fái mildari meðferð, hvað réttlætir slíka mismunun? Þurfa konur 

annars konar refsingar en karlmenn?  
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3. Refsiheimildir vegna manndráps og líkamsárása 
3.1. Almennt 
Áður en farið er nánar í greiningu á manndráps og líkamsárásarbrotum kvenna er 

óhjákvæmilegt að fara almennt yfir þær refsiheimildir sem til staðar eru í íslenskum lögum sem 

varða þau ofbeldisbrot sem hér eru til umfjöllunar.  

Óheimilt er að beita einstaklinga refsingum nema þeir hafi gerst sekir um refsiverða háttsemi í 

skilningi laganna, sbr. 69. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands sbr. lög nr. 33/1944 (hér eftir 

stjskr.). Framkvæmdar- og dómsvaldinu ber auk þess í störfum sínum að fara eftir lögum, sbr. 

61. gr. stjskr. en það gildir jafnframt um meðferð og ákvörðun refsingar í málum þeirra sem 

komist hafa í kast við lögin en engan má svipta frelsi nema samkvæmt heimild í lögum, sbr. 

67. gr. stjskr. Auk þess þarf, áður en hægt er að gera þegnum samfélagsins að sæta refsingu, að 

sanna sekt þess einstaklings sem grunaður er um hina refsiverðu háttsemi, enda er það 

lykilatriði að einstaklingar skulu vera álitnir saklausir uns sekt þeirra telst sönnuð, sbr. 2. mgr. 

70. gr. stjskr.  

Almennt séð hvílir það á herðum löggjafans að setja samfélaginu vissar hegðunarreglur með 

því meðal annars að skilgreina óleyfilega hegðun í lögum. Í XXIII. kafla almennra 

hegningarlaga eru ákvæði sem leggja refsingu við meðal annars líkamsmeiðingum og 

manndrápi. Í skilningi almennra hegningarlaga fellur einungis líkamlegt ofbeldi undir hugtakið 

ofbeldisbrot ásamt því að gengið er út frá að ofbeldi geti falið í sér margs konar verknaði og 

verið beitt við ýmsar aðstæður. Þetta felur í sér mikla einföldun og verður farið nánar í saumana 

á þessu hér. Í lögunum er gert ráð fyrir stigmögnun ofbeldis við mat á því hversu alvarlegt 

brotið er. Við það mat er litið til þess hvort og þá hvaða afleiðingar ofbeldið hefur í för með 

sér fyrir brotaþola og fyrir hversu miklu heilsutjóni hann verður. Þá er almennt stigsmunur á 

beitingu ákvæða 217. gr. og 218. gr. hgl. og nær 217. gr. hgl. því almennt yfir líkamsárásir 

nema þær séu það alvarlegar að 218. gr. eigi við. Þessi ákvæði ná þar af leiðandi saman yfir 

brot vegna líkamsárása allt þar til ákvæði 211. gr. laganna um manndráp tekur við.24  

Í hnotskurn eru ofbeldisbrotin sem hér eru til umfjöllunar þannig flokkuð sem minni háttar 

líkamsmeiðingar nema þau verði talin alvarlegri en svo vegna þess tjóns sem þau leiddu til á 

líkama eða heilbrigði brotaþola. Alvarlegast verður alltaf að telja ofbeldi sem leiðir til dauða 

en refsiramminn hækkar samhliða alvarleikastigi brotsins. Lögin taka enn fremur tillit til atriða 

svo sem þegar verknaður er framinn af gáleysi. Verknaðaraðferðin telur hér einnig, þá hvort 

                                                
24 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir (n. 1) 203. 
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vopni eða öðrum tækjum og tólum var beitt við árásina eða hún sérstaklega sársaukafull. Að 

lokum geta önnur atriði haft áhrif, það er hvort brotaþoli hafi verið varnarlaus eða árásin 

tilefnislaus. Sama gildir síðan um samþykki brotaþola fyrir ofbeldinu og hvort því var beitt í 

sjálfsvörn.25 Allt kann þetta að skipta máli við mat á alvarleika tiltekinna brota og ákvörðun 

refsingar þeirra.  

3.2. Refsirammi manndrápsákvæða  
Með tilkomu almennra hegningarlaga nr. 19/1940 voru refsiákvæði um manndráp og 

líkamsmeiðingar einfölduð og sett saman í einn kafla þar sem manndráp var talið ein tegund 

líkamsárása.26  

Ákvæði hegningarlaganna sem varða manndráp af ásetningi er að finna í 211. – 214. gr. hgl. 

Almenna ákvæðið um manndráp af ásetningi sem reynir oftast á í framkvæmd er 211. gr. hgl. 

Brot sem talin eru varða við 211. gr. hgl. varða fangelsi ekki skemur en 5 ár, eða ævilangt, sbr. 

1. mgr. 34. gr. hgl.  

Í lögunum er einnig að finna refsiheimildir sem snúa sérstaklega að brotum kvenna, sbr. 212. 

gr. laganna, en ákvæðið á við ef móðir af ásetningi deyðir barn sitt í fæðingu eða undir eins og 

það er fætt. Varða brot gegn þessari grein allt að 6 ára fangelsi sbr. þó 2. mgr. 212. gr. þar sem 

heimild er til að fella niður refsingu hafi aðeins verið um tilraun að ræða og barnið ekki orðið 

fyrir tjóni. Ákvæði þetta nær einungis til kvenna líkt og sjá má af orðalaginu og ástæðurnar í 

ákvæðinu sem eru taldar móðurinni til refsilækkunar eru einungis bundnar við hana 

persónulega og myndu því ekki jafnframt ná til hlutdeildarmanna, eins og föður, en brot þeirra 

ætti alla jafna að falla undir 211. gr. laganna.27 Sé barnið hins vegar enn á fósturstigi þá ætti 

brotið að falla undir 216. gr. hgl. um ólögmætar fóstureyðingar sem gerir það refsivert þegar 

kvenmaður deyðir fóstur sitt sbr. 1. mgr. 216. gr. hgl. Refsimörkin hér eru allt að 2 ára fangelsi 

en heimild er til þess að fella refsingu niður þegar sérstaklega ríkar málsbætur eru fyrir hendi, 

auk þess sem tekið er fram að ónothæf tilraun sé refsilaus.  

Þau ákvæði sem á eftir 211. gr. hgl. koma má túlka sem sérákvæði sem taka á nánar 

sérgreindum brotum og reynir því sjaldnar á þau í framkvæmd. Að lokum varðar manndráp 

framið af gáleysi refsingu sbr. 215. gr. hgl. sem getur varðað fésektum eða fangelsi allt að 6 

árum.  

                                                
25 sama heimild 55–6. 
26 Alþt. 1939, A-deild, 390. 
27 sama heimild. 
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3.3. Refsirammi líkamsárásarbrota 
3.3.1. Meiriháttar eða stórfelld líkamsárás, sbr. 218. gr. hgl. 
Refsiheimild hegningarlaganna vegna meiri háttar eða stórfelldra líkamsárása er í 218. gr. hgl., 

1. og 2. mgr., og er þar um að ræða nokkuð alvarlegri líkamsmeiðingar en ákvæðið á undan 

tekur til, sbr. umfjöllun í kafla 3.3.2. um minni háttar líkamsárásir. Greinin skiptist í almennt 

ákvæði og sértilgreind ákvæði, annars vegar til verndar líkama og heilsu kvenna og stúlkna þar 

sem bann er lagt við því að fjarlægja kynfæri þeirra, sbr. 218. gr. a. hgl. og hins vegar ákvæði 

218. gr. b. sem er sérstaklega sett inn í lögin til að ná yfir heimilisofbeldi, en það liggur í 

hlutarins eðli að ákvæðið getur átt við um bæði kynin.  

Varðandi almenna ákvæðið þá er í 1. mgr. 218. gr. hgl. vísað til tilvika þegar að maður með 

vísvitandi árás veldur tjóni á líkama eða heilbrigði annars manns og afleiðingarnar sem af 

árásinni hljótast megi telja honum til sakar vegna ásetnings eða gáleysis. Brot gegn 1. mgr. 

getur varðað allt að 3 ára fangelsisrefsingu en ef um sérstakar málsbætur er að ræða er heimilt 

að beita sektum.  Dæmi um verknað konu, sem hefur verið talinn varða við ákvæðið, má sjá í 

dómi Landsréttar 4. maí 2018 í máli nr. 16/2018. Þar var kona sakfelld fyrir brot gegn 1. mgr. 

218. gr. hgl. með því að sparka í andlit eiganda gistiheimilis þar sem hann lá í götu með þeim 

afleiðingum líkt og segir í dóminum að „hann hlaut nokkra áverka og tvær framtennur hans 

færðust úr plani og eyðilögðust.“  

Til þess að brot falli undir 2. mgr. ákvæðisins er áskilnaður um eitt af eftirfarandi; að afleiðingar 

árásarinnar séu stórfellt líkams- eða heilsutjón, hægt sé að meta brotið sérstaklega hættulegt 

vegna þeirrar verknaðaraðferðar sem beitt var við árásina, meðal annars með tilliti til tækja 

sem notuð voru eða að andlát brotaþola verði talin bein afleiðing árásarinnar. Brot gegn 2. mgr. 

218. gr. hgl. getur varðað fangelsi allt að 16 árum. Líkamsárásirnar sem falla undir ákvæðið 

eru ekki einsleitar þegar litið er til verknaðaraðferða eða afleiðinga. Í greinargerð með 

almennum hegningarlögum er tekið fram að refsimörk 218. gr. séu á þessum grundvelli 

óvenjulega rúm. Stafar það af því að ákvæðinu er ætlað að ná yfir allar líkamsmeiðingar aðrar 

en þær sem 217. gr. hgl. tekur til og liggur því í hlutarins eðli að brotin geta verið mjög 

mismunandi, sjá nánar kafla 4.4. um verknaðaraðferðir.28  

Heimilt er að hækka refsinguna á grundvelli 218. gr. hgl. og 218. gr. a. hgl. um allt að helming 

skv. 1. mgr. 218. gr. c. hgl. vegna ítrekunaráhrifa. Í 2. mgr. ákvæðisins er enn fremur heimild 

til þess að lækka refsingu þegar samþykki brotaþola til líkamsárásarinnar liggur fyrir. Að 

                                                
28 Alþt. 1939, A-deild, 354.  
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lokum er heimild til þess að lækka refsinguna þegar líkamsárás er unnin í áflogum eða átökum 

milli árásaraðila og brotaþola, sbr. 3. mgr. 218. gr. c. hgl.  

Sérákvæði 218. gr. b. um heimilisofbeldi kom inn í hegningarlögin með 4. gr. laga nr. 23/2016. 

Í því felst aukin réttarvernd þeirra sem sæta ofbeldi í nánum samböndum en ákvæðið er 

svohljóðandi: 

Hver sem endurtekið eða á alvarlegan hátt ógnar lífi, heilsu eða velferð núverandi 
eða fyrrverandi maka síns eða sambúðaraðila, niðja síns eða niðja núverandi eða 
fyrrverandi maka síns eða sambúðaraðila, áa síns, eða annarra sem búa með honum 
á heimili eða eru í hans umsjá, með ofbeldi, hótunum, frelsissviptingu, nauðung 
eða á annan hátt, skal sæta fangelsi allt að 6 árum.  
Ef brot er stórfellt getur það varðað fangelsi allt að 16 árum. Við mat á grófleika 
verknaðar skal sérstaklega líta til þess hvort þolandi hafi beðið stórfellt líkams- eða 
heilsutjón eða bani hlotist af. Enn fremur ber að líta til þess hvort brot hafi verið 
framið á sérstaklega sársaukafullan eða meiðandi hátt, hafi staðið yfir í langan tíma 
eða hvort gerandi hafi misnotað freklega yfirburðastöðu sína gagnvart þolanda. 

Markmið ákvæðisins er að veita þeim sem sæta af hálfu nákominna endurteknu eða 

alvarlegu ofbeldi aukna réttarvernd en í greinargerð með fyrrnefndum breytingarlögum 

er sérstaklega tekið fram að:  

Í því sambandi er sérstaklega vert að geta þess að líkamsmeiðingaákvæði almennra 
hegningarlaga ná eðli málsins samkvæmt einungis til líkamlegs ofbeldis en ekki til 
andlegs ofbeldis, svo sem kúgana, hótana eða niðurlæginga, sem er algeng 
birtingarmynd ofbeldis í nánum samböndum. Er hinu nýja ákvæði ætlað að taka á 
þessum vanda og er með því horfið frá því að líta á ofbeldi í nánum samböndum 
sem samansafn einstakra tilvika og athyglin færð á þá viðvarandi ógn og andlega 
þjáningu sem það hefur í för með sér.29 

Vert er að reifa stuttlega tvo áhugaverða dóma þar sem þessu nýlega ákvæði hefur verið beitt. 

Annars vegar var kona í dómi Landsréttar 15. febrúar 2019 í máli nr. 116/2018, sakfelld fyrir 

endurtekið ofbeldi gegn stjúpsyni sínum og brotin heimfærð undir 1. mgr. 218. gr. b. hgl. og 1. 

og 3. mgr. 99. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002. Um var að ræða tvö tilvik, annars vegar var 

ákærðu gefið að sök að hafa slegið stjúpson sinn inni á baðherbergi með flötum lófa í andlit 

með þeim afleiðingum að hann hlaut roða á hægri kinn og öðru eyra og hins vegar fyrir að hafa 

slegið hann í tvö til þrjú skipti aftur með flötum lófa í bæði andlit og höfuð allt með þeim 

afleiðingum að af hlaust sár og eymsl á neðri vör ásamt mari og bólgum. Refsing ákærðu í 

héraðsdómi var staðfest og henni gert að sæta fangelsi í 6 mánuði, en fullnustu refsingarinnar 

var frestað og henni gert að halda almennt skilorð í 2 ár. Dómurinn er áhugaverður þar sem 

með honum er endurtekningu einstakra brota gefið aukið vægi eins og ákvæðið heimilar en hin 

almennu refsimörk í 1. mgr. 218. gr. b. hgl. eru fangelsi allt að 6 árum. Brot sem eru heimfærð 

                                                
29 Alþt. 2015–2016, A-deild, þskj. 547 - 401 mál.  
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undir 2. mgr. ákvæðisins geta aftur á móti varðað allt að 16 ára fangelsi. Í dómi Landsréttar 7. 

desember 2018 í máli nr. 404/2018 var ákærða sakfelld fyrir tvær líkamsárásir, annars vegar 

gegn annarri konu og hins vegar gegn eiginmanni sínum. Varðandi brotið gegn eiginmanninum 

var ákærðu gefið að sök að hafa framið stórfellt ofbeldisbrot í nánu sambandi, sbr. 2. mgr., 218. 

gr. b. hgl. með því að hafa bitið í tungu hans svo fast að hún fór í sundur. Refsing ákærðu var 

18 mánaða fangelsisdómur sem var þó skilorðsbundinn að hluta í málinu.  

3.3.2. Minni háttar líkamsárás, sbr. 217. gr. hgl.  
Refsiheimild fyrir minni háttar líkamsmeiðingar í 1. mgr. 217. gr. hgl. er svohljóðandi: 

Hver, sem gerist sekur um líkamsárás, enda sé hún ekki svo mikil sem í 218. gr. 
segir, skal sæta sektum eða fangelsi allt að 6 mánuðum, en fangelsi allt að 1 ári, ef 
háttsemin er sérstaklega vítaverð.  

Neikvæð skilgreining ákvæðisins felur því í sér að það nær til líkamsárása séu þær ekki það 

alvarlegar að 218. gr. hgl. eigi við um þær. Af orðalagi ákvæðanna má ekki sjá dregna skýra 

línu hvar mörkin milli þeirra liggja og verður því að líta til dómaframkvæmdar, en þar má sjá 

glögg mörk í beitingu þeirra.30 Almenn refsimörk 217. gr. hgl. sbr. 110. gr. breytingarlaga nr. 

82/1998 eru fésektir eða fangelsi allt að 6 mánuðum en ef háttsemin er sérstaklega vítaverð er 

refsiheimildin fangelsi allt að 1 ár. Heimilt er að hækka refsinguna um allt að helming skv. 1. 

mgr. 218. gr. c. hgl. vegna ítrekunaráhrifa. Í 2. mgr. ákvæðisins er enn fremur heimild til þess 

að fella niður refsingu á grundvelli 217. gr. hgl. þegar samþykki brotaþola til líkamsárásarinnar 

liggur fyrir. Að lokum er heimild í 3. mgr. 218. gr. c. hgl. þegar líkamsárás verður til í áflogum 

til að lækka megi refsingu eða jafnvel láta hana falla niður, þegar verknaðurinn fellur undir 

217. gr. og sama gildir þegar brotaþoli á upptökin af átökunum. 

3.3.3. Um mörkin á milli 217. gr. og 218. gr. hgl. 
Líkt og áður hefur verið tekið fram er greinarmunur á líkamsárásum í skilningi 

hegningarlaganna sem skiptist annars vegar í minni háttar líkamsárásir, sbr. 217. gr. hgl. og 

hins vegar í meiri háttar eða stórfelldar líkamsárásir sbr. 218. gr. hgl. Þegar líkamsárásarbrot 

er heimfært til refsiákvæða er aðallega litið til afleiðinga eða hættueiginleika verknaðarins. 

Varðandi mörkin á milli ákvæðanna er litið til þess fyrst hvort líkamsárásin hafi valdið tjóni. 

Ekki er í öllum tilvikum um tjón eða sýnilegar afleiðingar líkamsárásar að ræða en í slíkum 

tilvikum væri að öllum líkindum hægt að heimfæra brotið undir 217. gr. hgl. og það flokkað 

sem minni háttar. Roði til skamms tíma eftir kinnhest eða hnefahögg gæti til að mynda fallið 

undir það. Afleiðingar eins og smávægilegt mar, glóðarauga, hrufl, rispur og blóðnasir gætu 

                                                
30 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir (n. 1) 270. 
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jafnframt heyrt undir sama refsiákvæði og verið skilgreindar sem minni háttar afleiðingar 

líkamsárásar, þ.e. svo smávægilegar að þær valda hvorki eiginlegu tjóni á líkama eða heilbrigði 

brotaþola.31  

Varðandi mörkin milli ákvæðanna má til að mynda vísa í Hrd. 11. júní 2015 í máli nr. 126/2015 

þar sem þrjár stúlkur voru dæmdar fyrir að hafa ráðist að annarri stúlku. Í málinu var einni 

ákærðu gefið að sök að hafa hafa rifið í hár brotaþola inni á salerni skemmtistaðar. Hinar tvær 

ákærðu réðust síðan í sameiningu að sama brotaþola fyrir utan skemmtistaðinn, rifu í hár 

hennar ásamt því að slá og sparka í bæði höfuð og líkama hennar. Ekki voru taldar sönnur fyrir 

því að ákærðu hefðu veitt brotaþola högg sem leiddi til þess að hljóðhimna hennar rofnaði og 

því voru þær sýknaðar af þeirri kröfu ákæruvaldsins. Brot stúlknanna allra var því talið varða 

við 1. mgr. 217. gr. hgl. en ekki 2. mgr. 218. gr. hgl. Þrátt fyrir orðalag skilgreiningarinnar 

„minni háttar“ líkamsárás er ekki þar með sagt að slíkar árásir geti ekki bæði verið grimmar og 

harkalegar. Varðandi alvarleika afleiðinga líkamsárása má segja að þar sem refsivernd 217. gr. 

hgl. sleppir tekur ákvæði 218. gr. hgl. við eins og til að mynda þegar afleiðingarnar fela í sér 

beinbrot eða annað alvarlegra líkamstjón svo sem innvortis meiðsli og djúpa skurði, eða þegar 

árás verður talin sérstaklega hættuleg vegna verknaðaraðferðar.32 Varðandi skurði er þó ekki 

sjálfgefið að slíkar afleiðingar myndu vera felldar undir 218. gr. hgl. og eru mörkin þar ekki 

alltaf augljós en stungusár yrðu í flestum tilvikum felld undir 218. gr. hgl. Brot sem eru talin 

vera sérstaklega hættuleg vegna þeirrar aðferðar sem notuð er við árásina, þar á meðal þegar 

notast er við tæki eða verkfæri, eru felld undir 2. mgr. 218. gr. hgl. þótt afleiðingar brotanna 

geti ekki talist alvarlegri en svo að þau yrðu annars felld undir 217. gr.33 

  

                                                
31 Alþt. 1939, A-deild, 354. 
32 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir (n. 1) 271. 
33 sama heimild 270–1. 
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4. Einkenni manndráps og líkamsárásarbrota  
4.1. Gerandi 
Refsiábyrgð bera allir að meginreglu til sem tekið hafa þátt í refsiverðum verknaði.34 Með því 

að vinna tiltekinn frumverknað getur sérhver lifandi einstaklingur almennt fallið undir þá 

skilgreiningu að teljast fremjandi brots eða öðru nafni gerandi.35 Svo framarlega sem það er 

annar maður en sá sem verknaðurinn beinist að, þá getur hver sem er verið gerandi brots. Gildir 

þessi regla almennt jafnt um bæði kynin enda samkvæmt málvenju íslenskunnar eru konur 

einnig menn og meginreglan sú að ákvæði lagana nái jafnt yfir bæði kynin. Undantekningu á 

þeirri almennu reglu laganna, að ákvæðin séu ekki persónubundin, er þó að finna í ákvæði 

hegningarlaganna um barnadráp, sbr. 212. gr. hgl. þar sem ákvæðið er persónubundið við 

móður barnsins en brot annarra hlutdeildarmanna, eins og til að mynda föður barnsins, myndu 

varða við 211. gr. hgl. sbr. 22. gr. hgl.36  

Þegar litið er sérstaklega til kvenna sem gerenda í alvarlegum ofbeldisbrotum má velta upp 

þeirri spurningu hvort að gerendur séu oftar konur en sjá má af dómaframkvæmd. Kenningar 

hafa til að mynda verið settar fram um að það fari ef til vill minna fyrir konum sem gerendum 

í þeim brotaflokkum vegna tilhneigingar til að líta frekar á þær sem „aðstoðarmenn“ í brotum 

karla.37 Áhugavert er að skoða þær kenningar í samhengi við heimild laganna til að refsa 

einstaklingi fyrir hlutdeild ef hann í orði eða verki eða á annan hátt á þátt í því að fremja 

refsiverðan verknað sbr. 22. gr. hgl. og hefur meðal annars reynt á þá heimild í 

dómaframkvæmd í dómi Hrd. 26. mars 1992 í máli nr. 519/1991 þar sem stúlka var talin hafa 

verið hlutdeildarmaður í líkamsárásarbroti samkvæmt 2. mgr. 218. gr. hgl. Málavextir voru 

þeir að stúlkan tældi tvo menn inn í húsasund þar sem annar drengur beið þeirra og veittist að 

þeim með ofbeldi, vopnaður hnúajárni. Tilgangurinn með þessum verknaði var að ræna 

mennina en afleiðingar árásarinnar í öðru tilvikinu var að annar árásarþolanna lést. Í nýlegri 

dómi Landrséttar 15. júní 2018 í máli nr. 42/2018 voru kona og maður ákærð fyrir sérstaklega 

hættulega líkamsárás með því að hafa ráðist grímuklædd inn á heimili annars manns, brotaþola, 

og líkt og segir í ákæru „í félagi ráðist á hann og slegið hann nokkrum sinnum með 

hafnaboltakylfu, sem þau skiptust á að beita“ en á meðan þeirri atlögu stóð var konunni 

jafnframt gefið að sök að hafa stungið brotaþola með hníf. Brot konunnar var talið varða 

                                                
34 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (n. 3) 36. 
35 sama heimild 36. 
36 sama heimild 36. 
37 Helgi Gunnlaugsson (n. 21) 181. 
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við 211. gr., sbr. 20. gr. hgl. og brot mannsins við 2. mgr. 218. gr. sömu laga. Í 

héraðsdómi „telst ósannað að ákærði hafi framið þá háttsemi sem honum er gefin að 

sök og verður hann því sýknaður af ákærulið þessum.“ en konan var aftur á móti sakfelld 

fyrir tilraun til manndráps og staðfesti Landsréttur þá niðurstöðu dómsins. Þrátt fyrir 

hlutdeild mannsins í brotinu var ákvæðinu ekki beitt í því máli en við yfirheyrslu 

lögreglu í málinu sagði ákærða að meðákærði hefði komið með henni í 

verndurnartilgangi.  

4.2. Andlag ofbeldisbrota og brotaþoli 
Verndarhagsmunir XXIII. kafla hgl. eru líf, heilsa og líkami einstaklinga og andlag 

líkamsárása, sbr. 217. gr. og 218. gr. hgl. er því líkami eða líf einstaklinga.  

Brotaþola má skilgreina sem þann aðila sem refsivert brot bitnar á. Verndarandlag 211. gr. hgl. 

er líf manna og af því leiðir að brotaþoli þarf að hafa verið lifandi einstaklingur, en ákvæðinu 

er ætlað að vernda líkama hans frá fæðingu fram að dauða.38 Hér er almennt ekki gerður 

greinarmunur á aldri brotaþola en undantekningu á því má þó finna í 212. gr. hgl. um barnadráp 

og 216. gr. hgl. um fóstureyðingar. Varðandi rétthæfi manna þá geta aðeins lifandi 

einstaklingar verið réttaraðilar og notið fulls rétthæfis sem einstaklingar öðlast almennt við 

fæðingu, sbr. þó fyrrgreint ákvæði um fóstureyðingar þar sem fóstur verður talið njóta 

takmarkaðs rétthæfis.39 Varðandi aðild brotaþola að dómsmálum er meginreglan sú að allir 

skuli vera jafnir í skilningi laganna en „rétthæfið er ekki eingöngu skilyrði fyrir því, að maður 

geti öðlast réttindi og tekið á sig skyldur. Því er samfara réttur til að krefjast og njóta opinberrar 

hagsmunaverndar samkvæmt því sem réttarskipun þjóðfélagsins mælir fyrir um á hverjum 

tíma“.40  

Við andlát lýkur hins vegar rétthæfi einstaklinga.41 Við mat á því hvenær maður telst látinn er 

hægt að styðjast við 2. gr. laga um ákvörðun dauða nr. 15/1991 þar sem maður telst vera látinn 

þegar heilastarfsemi hans er ekki lengur virk og útilokað að heilinn starfi á ný.  

4.3. Athafnabrot eða athafnaleysi 
Tjáningar- og skoðanafrelsi eru meðal þeirra grundvallarmannréttinda sem eru vernduð í 

stjórnarskrá, nánar tiltekið 73. gr. stjsk. Tjáningarfrelsinu er þó heimilt að setja þröngar skorður 

                                                
38 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (n. 3) 36. 
39 Páll Sigurðsson, Mannhelgi. Höfuðþættir almennrar persónuverndar. (Bókaútgáfan Codex 2010) 32. 
40 Þórður Eyjólfsson, Persónuréttur (Hlaðbúð 1967). 
41 Páll Sigurðsson, Mannhelgi. Höfuðþættir almennrar persónuverndar. (n. 39) 40. 
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ef það stofnar lífi eða heilsu manna í hættu. Af þessu leiðir að meginreglu til að einstaklingum 

verði almennt ekki refsað fyrir hugsanir sínar einar og sér. Til þess að hægt sé að refsa fyrir 

verknað á grundvelli hegningarlaganna þarf að eiga sér stað einhver frumverknaður, athöfn eða 

refsivert athafnarleysi.42 Athöfn er skilgreind sem ytri líkamleg hreyfing sem er manni sjálfráð. 

Ef athöfnin samkvæmt skilgreiningunni er ekki framkvæmd en telst möguleg má tala um 

athafnaleysi.43 Athafnaleysi getur verið beint eða óbeint. Ákvæði 1. mgr. 1. gr. hgl. á bæði við 

hvort sem um refsiverðan verknað er að ræða eða refsivert athafnaleysi og í greinargerð laganna 

er sérstaklega tekið fram að þó aðeins sé kveðið á um refsiverðan verknað í einhverjum 

ákvæðum laganna þá eigi þau líka við um refsivert athafnaleysi, nema annað sé tekið fram 

sérstaklega.44  

Líkamsárásir og manndráp má almennt telja til athafnabrota þar sem tiltekinnar athafnar er 

krafist til þess að fremja brotið. Til að mynda á manndrápsákvæði 211. gr. hgl. almennt við 

eftir að einstaklingur með ofbeldisfullri athöfn sviptir annan einstakling lífi. Mögulega er þó 

hægt að myrða einstakling án tiltekinna athafna,t.d. með því að láta hjá liggja að gefa 

ósjálfbjarga barni mat með þeim afleiðingum að það sveltur til bana.45  Líkamsárásarbrot í 

skilningi hegningarlaganna teljast sömuleiðis almennt til athafnabrota þar sem til þess að færa 

brotið undir refsiákvæðin þarf árás á líkama brotaþola, þá telst fullframningarstiginu ekki náð 

nema almennt einhver athöfn eigi sér stað. Athöfnin getur verið margvísleg, hvort heldur sem 

er falin fyrir brotaþola líkt og þegar eitrað er fyrir honum eða ofbeldisfull en dæmi um slíkar 

athafnir af hálfu kvenna eru kyrkingar eða barsmíðar eða jafnvel beiting vopna. 

4.4. Verknaðaraðferðir í alvarlegum ofbeldisbrotum 
Hafi öllum refsiskilyrðum laga verið sannarlega fullnægt með því að einstaklingur vinnur 

tiltekið verk eða vanrækir lagaskyldu er kominn grundvöllur refsiábyrgðar. Við mat á því hvort 

háttsemin teljist refsinæm þarf hún að falla undir verknaðarlýsingu refsiákvæðis eða vera 

þannig að henni megi öldungis jafna til hegðunar sem refsiákvæðið felur í sér sbr. 1. mgr. 1. 

gr. hgl. Þegar um tjónsbrot er að ræða tekur verknaðarlýsing refsiákvæðanna til allra þeirra 

efnisþátta brots sem þurfa að vera til staðar svo brot teljist fullframið, þ.e. frumverknaðar, 

verknaðaraðstæðna og afleiðinga.46 Verknaðaraðferð er sú aðferð sem notast er við til að fremja 

afbrot. Í ákvæðum hegningarlaga er ekki endilega alltaf að finna sérgreindar verknaðaraðferðir 

                                                
42 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (n. 3) 32. 
43 sama heimild 33. 
44 Alþt. 1939, A-deild, 354. 
45 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (n. 3) 84. 
46 sama heimild 38. 
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í refsiákvæðum, sbr. til að mynda í 211. gr. hgl. þar sem eina skilyrði ákvæðisins er að 

mannsbani hljótist af verknaðinum. Sá verknaður að flýta fyrir dánarstundu einstaklings, með 

ólögmætum hætti, verður því að telja refsiverðan verknað.47 Þó sérstaklega sé tekið fram hér 

„með ólögmætum hætti“ liggur það í hlutarins eðli að erfitt er að flýta fyrir dánarstundu 

einhvers nema það sé með ólögmætum hætti, því er ekki endilega talin þörf á að taka það fram 

í því ákvæði.48 Líkamsárásir geta jafnframt verið framkvæmdar á margvíslegan hátt og því er 

almennt ekki efni til að sérgreina verknaðaraðferðir þegar kemur að þeim, sbr. þó 2. mgr. 218. 

gr. Þar er sérstaklega tekið fram að málsgreinin taki til líkamsárása sem telja megi sérstaklega 

hættulegar vegna þeirrar aðferðar sem beitt er við árásina en þar er meðal annars átt við beitingu 

tækja eða vopna við árásina eins og ætti að öllum líkindum við um hnífaárás.  

Varðandi ólögmætishugtakið þá þarf sá verknaður sem fellur þar undir að vera refsinæmur 

jafnframt því að vera ólögmætur. Ólögmæti verknaðar er því fortakslaust refsiskilyrði.49 

Sérstakar aðstæður geta orðið til þess að háttsemi sem almennt er refsinæm verði talin lögmæt 

og þ.a.l. refsilaus. Hér er um að ræða hlutrænar ábyrgðarleysisástæður sem eru grundvallaðar 

á almennum réttarreglum sem geta hvort heldur sem er verið skráðar eða óskráðar.50 

Neyðarvörn, sbr. 12. gr. hgl. og neyðarréttur, sbr. 13. gr. hgl. teljast meðal annars til hlutrænna 

ábyrgðarleysisástæðna og er stundum byggt á þeim í líkamsárásar- eða manndrápsmálum. 

Samþykki fellur líka undir þessa skilgreiningu sbr. 2. mgr. 218. gr. c. hgl. þegar um minni 

háttar líkamsmeiðingar er að ræða.51 Í dómi Landsréttar 7. desember 2018 í máli nr. 404/2018 

byggði ákærða meðal annars mál sitt á neyðarvörn 1. mgr. 12. gr. hgl. á grundvelli þess að 

eiginmaður hennar hafi ráðist að henni með líkamlegu ofbeldi. Ekki var þó fallist á það í 

dóminum að viðbrögð hennar, sem meðal annars voru þau að bíta framan af tungu mannsins, 

mætti rekja til neyðarvarnar í skilningi laganna en þó var tekið tillit til þess við ákvörðun 

refsingarinnar að árásin var unnin í átökum við brotaþola.  

4.5. Orsakatengsl og sennileg afleiðing 
Varðandi tjónsbrot sérstaklega þarf refsinæm afleiðing þeirra að uppfylla sérstaka kröfu um 

orsakatengsl og vávæni. Afleiðingar verknaðarins þurfa því að vera fyrirsjáanlegar eða 

sennilegar og ef umrædd tengsl eru ekki til staðar getur það leitt til sýknu af ákæru fyrir það 

                                                
47 Jónatan Þórmundsson, „Líknardráp“ (1976) 3 Úlfljótur 155. 
48 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (n. 3) 39. 
49 sama heimild 38. 
50 sama heimild 39. 
51 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 165. 
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tiltekna tjónsbrot.52 Afleiðingin í manndrápsmálum væri þá andlát einstaklings, en til þess að 

uppfylla skilyrðin þarf dauðinn að vera í eðlilegu sambandi við tiltekinn verknað og teljast 

sennileg afleiðing hans. Þegar kemur að líkamsárásarmálum þarf afleiðingin einnig að vera í 

eðlilegu samhengi við afleiðingarnar eins og reyndi meðal annars á í Hrd. 10. október 1996 í 

máli nr. 157/1996 þar sem hjón voru sakfelld fyrir líkamsárás, sbr. 1. mgr. 218. gr. hgl. en í 

niðurstöðu Hæstaréttar var falllist á það að árásin hafi verið stórfelld og haft varanlegan skaða 

í för með sér fyrir brotaþola. Þrátt fyrir það og þá áverka sem brotaþoli fékk á andlitið við 

árásina þótti ekki sannað að minnkandi sjón brotaþola stafaði beint af árásinni.  

4.6. Fullframning 
Þegar allir efnisþættir í verknaðarlýsingu refsiákvæðis eru komnir fram telst brot vera 

fullframið.53 Fullframið tjónsbrot er þegar verknaður leiðir af sér tiltekna afleiðingu eins og til 

að mynda líkamlegt tjón á mönnum. Í manndráps- eða líkamsárásarákvæðum 

hegningarlaganna, sbr. 211.-215. gr. og 217.-219. gr. hgl. liggja afleiðingar oft í augum uppi, 

það er þó ekki algilt, til að mynda þegar líkamsmeiðingar eiga í hlut enda geta endanlegar 

afleiðingar  heilsutjóns komið fram síðar. Slíkt getur haft áhrif á heimfærslu refsiákvæða eins 

og það hvort verknaðurinn verði talinn brot gegn 217. gr. eða 218. gr. hgl. auk þess sem erfiðara 

getur reynst að sýna fram á orsakatengsl og sennilega afleiðingu.54 Manndráp, sbr. 211. gr. 

hgl., telst hins vegar ekki fullframið nema á þeim tímapunkti sem brotaþoli lætur lífið.55 Brot 

samkvæmt 211. gr. eru framin af ásetningi. Aukinheldur þarf ásetningurinn að ná bæði til 

verknaðarins og afleiðinganna til að brot heyri undir ákvæðið en það telst ekki fullframið nema 

brotið hafi leitt til dauða.56 Annað sem hér getur skipt máli er að heimilt er að refsa fyrir tilraun 

sbr. 1. mgr. 20. gr. hgl. þegar sýnt hefur verið fram á að einstaklingur hafi tekið ákvörðun um 

að vinna tiltekið verk sem lögð er refsing við í hegningarlögum. Jafnframt er áskilnaður um að 

ótvíræður ásetningur hafi staðið til verksins þó fullframningarstigi þess hafi ekki verið náð. 

Kona var sakfelld fyrir tilraun til manndráps í fyrrnefndum dómi Landsréttar 15. júní 2018 í 

máli nr. 42/2018, niðurstaða Landsréttar var sú að héraðsdómur skyldi vera óraskaður, en þar 

var tekið fram um tilraunabrot ákærðu: 

Þótt ósannað sé að sá ásetningur hafi vaknað hjá ákærðu á fyrri stigum að ráða 
brotaþola bana var atlaga hennar að honum heiftúðug. Linnti hún ekki látum þó að 
brotaþoli stæði vopnlaus frammi fyrir henni, þá þegar sár eftir höfuðhöggið sem 
hún hafði veitt honum. Lagði hún til hans með hnífnum, sem hún vissi að var 

                                                
52 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (n. 3) 39.  
53 sama heimild 73. 
54 sama heimild 73–9. 
55 sama heimild 74. 
56 Ragnheiður Harðardóttir, „Um brot gegn 211. grein almennra hegningarlaga.“ (1991) 1 Úlfljótur 43, 43. 
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flugbeittur. Gat henni ekki dulist á verknaðarstundu að mannsbani gæti hlotist af 
atlögu í brjóstkassa með svo hættulegu vopni. 

4.7. Huglæg skilyrði 
Meginreglan er sú að sakhæfur einstaklingur skuli almennt bera persónulega ábyrgð á þeim 

verkum sínum sem telja megi ámælisverð, en í því felst áskilnaður um tiltekna huglæga afstöðu 

hans til verknaðarins.57 Með hugtakinu saknæmi er vísað til þessarar huglægu afstöðu geranda 

sem skiptist annars vegar í ásetning og hins vegar gáleysi. Refsiverður verknaður telst að 

meginreglu til ekki saknæmur, nema hann sé unninn af ásetningi eða gáleysi, sbr. 18. gr. hgl.  

en samkvæmt ákvæðinu þarf að liggja fyrir sérstök lagaheimild til þess að refsa megi 

einstaklingi fyrir gáleysisbrot, sbr. einnig 19. gr. hgl.58 Manndrápsákvæði hegningarlaganna, 

sbr. 211. gr. hgl., felur í sér það skilyrði að ásetningur standi til verknaðarins, þ.e. ásetningur 

þarf að standa til þess að svipta annan einstakling lífi. Sé um gáleysisbrot að ræða liggur refsing 

við því í öðru ákvæði, 215. gr. hgl. en í Héraðsdómi Reykjavíkur 9. desember 2015 í máli nr. 

S-514/2014 reyndi einmitt á ákvæðið. Í því máli var kona sýknuð af ákæru þar sem hún var 

sökuð um manndráp af gáleysi við starf sitt sem hjúkrunarfræðingur á gjörgæsludeild 

Landspítalans. Að lokum varðandi nánari skilgreiningu á ásetnings- og gáleysishugtökunum 

kemur fram í greinargerð með almennum hegningarlögum að „ekki þykir fært að ákveða með 

lögum skýrgreiningu á ásetnings- og gáleysishugtökum, né að ákveða mörkin þar á milli. Á 

úrlausn um þau atriði fremur heima í hinni almennu refsiréttarfræði en í beinni lagasetningu.“59 

Er því ástæða til þess að kafa aðeins dýpra ofan í skilgreiningu refsiréttarins á þessum 

hugtökum.  

Líkt og fram hefur komið teljast manndrápsbrot og líkamsárásir til tjónsbrota en í sambandi 

við þau gildir sú regla um saknæmisskilyrði að ásetningur þarf að taka til allra efnisþátta 

refsiákvæðisins, þar með talið afleiðinga verknaðarins.60 Ásetningurinn helst því í hendur við 

fullframningarstig tiltekinna brota. Í málum sem varða 211. gr. hgl. þarf ásetningurinn ekki 

aðeins að ná til verknaðarins heldur einnig til afleiðinganna, sem í slíkum tilvikum væri, að 

brotaþoli lætur lífið.61 Hvenær ásetningurinn vaknaði skiptir einnig máli og getur haft áhrif á 

ákvörðun refsingarinnar eins og í Hrd. 14. mars 1983 í máli nr. 9/1982 þar sem kona var 

sakfelld fyrir að svipta eiginmann sinn lífi með því að kveikja í honum. Við ákvörðun refsingar 

ákærðu var það virt henni til þyngingar refsingarinnar að hún kvaðst „lengi hafi búið með sér 

                                                
57 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II (Háskólaútgáfan 2002) 11. 
58 sama heimild 58. 
59 Alþt. 1939, A-deild, 357. 
60 Þetta gildir jafnframt um gáleysi ef það á við. 
61 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (n. 3) 75. 
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ráðagerð um að svipta mann sinn lífi“. Vitni í málinu sagði að ákærða hefði áður talað um að 

drepa hann með því að sprauta eitri í konfektmola sem hún hugðist gefa brotaþola eða blanda 

eitri í kaffið hans. Sjálf hafði ákærða einnig sagst hafa áður lagt á ráðin ásamt öðrum manni að 

ráða eiginmann sinn af dögum en samkvæmt ákærðu hafði maðurinn stungið upp á því að nota 

töflur, eitur eða byssu. Jafnframt kemur fram í dóminum að „nokkru síðar hefði komið upp sú 

hugmynd hjá þeim að koma ólyfjan fyrir í vínglasi [brotaþola] í því skyni að koma honum fyrir 

kattarnef. Kom ákærða því svo fyrir, en [hann] ældi því upp og varð ekki frekar meint af.” Af 

því sem fram kemur í málinu er ljóst að ásetningurinn til brotsins hafði vaknað hjá ákærðu 

töluvert fyrir verknaðinn.  

Ef það atvikast svo að brotaþoli verður fyrir líkamstjóni en lætur ekki lífið þó ásetningur 

árásaraðilans hafi staðið til þess að svipta hann lífi verður kært fyrir tilraun til manndráps, sbr. 

211. gr., sbr. 20. gr. hgl. Ef tekst að sýna fram á að ásetningur árásaraðilans hafi ekki staðið til 

annars en aðeins að valda brotaþola líkamstjóni er litið á brotið sem líkamsárás í skilningi 218. 

gr. hgl., jafnvel þótt afleiðingar árásarinnar leiði af sér andlát brotaþola.62 Í 218. gr. hgl. er 

aðeins slakað á þessari kröfu þ.e. ásetningnum til afleiðinga verknaðarins en samkvæmt 

ákvæðinu nægir gáleysi til sakfellingar. Í eftirfarandi skilgreiningu má glöggt sjá tegundir 

ásetnings í skilningi refsiréttarins. 

Það er ásetningur, ef hinn brotlegi vill koma því til vegar, sem refsiákvæði lýsir 
afbrot (tilgangur), ef hann álítur það óhjákvæmilega afleiðingu verknaðar síns 
(óhjákvæmileg afleiðing), eða hann álítur yfirgnæfandi líkur á því, að afleiðingin 
komi fram (líkindaásetningur), og loks ef hann álítur, að afleiðing kunni að koma 
fram, en hann hefði engu að síður framið verknaðinn, þótt hann hefði talið víst, að 
afleiðingin kæmi fram (dolus eventualis: skilyrt afbrigði) eða þá hinn brotlegi lætur 
sér í léttu rúmi liggja hvort afleiðingin kemur fram (dolus eventualis: jákvæð 
afstaða til afbrots).63 

 

Af þessari skilgreiningu má sjá fjögur stig ásetnings en tvö efstu stigin, tilgangur og 

óhjákvæmileg afleiðing, falla undir beinan ásetning, en við ákvörðun getur skipt máli hvort 

hann verði flokkaður sem aukinn ásetningur annars vegar eða þokukenndur ásetningur hins 

vegar þar sem hið fyrrnefnda getur leitt til þyngingar refsingar og hið síðarnefnda til málsbóta. 

Næsta stig er líkindaásetningur en algengt er að vísað sé til hans í dómum, þ.e. þegar árásaraðili 

álítur yfirgnæfandi líkur á því að afleiðingin komi fram líkt og fram kom meðal annars í Hrd. 

29. apríl 1980 í máli nr. 55/1979 þar sem kona varð fyrrverandi eiginmanni sínum að bana 

                                                
62 sama heimild. 
63 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II (n. 57) 60. 
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með því að stinga hníf í brjóst hans. Í niðurstöðu héraðsdóms sem var staðfest af Hæstarétti 

segir: 

Telja verður, að ákærða hafi ekki fyrirfram búið yfir neinum áformum um að ráða 
[X] af dögum, heldur hafi hún unnið verkið óyfirvegað. Ákærða lagði [X]  hnífi í 
hjartastað og hlaut að vera ljóst, að slík atlaga mundi sennilega leiða til dauða. Ber 
að meta verknað hennar ásetningsverk, er varði við 211. gr. alm. hegningarlaga. 

Lægsta stig ásetningsins er að lokum dolus eventualis þar sem hinn brotlegi fremur verknaðinn 

þótt afleiðingarnar kunni að koma fram eða lætur sér hugsanlegar afleiðingar brots í léttu rúmi 

liggja.  
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5. Refsingar á Íslandi og tölfræði 
5.1. Almennt 
Svo hægt sé að sjá refsingar í alvarlegum ofbedisbrotum kvenna í víðara samhengi er ekki hægt 

að komast hjá því að nefna atriði sem tengjast fangelsisrefsingum á Íslandi almennt séð og er 

sú umfjöllun byggð að miklu leyti á gögnum frá Fangelsisstofnun ríkisins.  

Til þess að skilja betur eðli og tilgang refsinga er mikilvægt að vita fyrir hvað á að refsa. 

Löggjafinn setur lagarammann sem takmarkar hegðun þegna samfélagsins með því að 

skilgreina ólöglegar athafnir. Löggjöfin þarf ekki alltaf að vera sú sama í öllum ríkjum og á 

öllum tímum. Hún getur tekið breytingum samhliða viðhorfum samfélagsins en refsilöggjöfin 

verður varla talin réttlát ef hún endurspeglar aðeins viðhorf og vilja lítils hluta samfélagsþegna 

þegar kemur að þáttum á borð við íhaldssemi og frjálslyndi svo fátt eitt sé nefnt.64 Sérstaklega 

er mikilvægt að lögin séu ekki afturvirk og að þau séu almennt aðgengileg, skýr og sanngjörn 

þegar kemur að takmörkunum jafn mikilvægra mannréttinda einstaklinga eins og frelsi þeirra. 

Þetta er ein af grunnstoðum þess sem við teljum gilda um réttlæti og réttarríki. Meginreglan 

um lögbundnar refsiheimildir dugar þó skammt ef ekki er ljóst hverjum eigi að refsa. Þegar 

kemur að kynjunum liggur það í hlutarins eðli að konur beri refsiábyrgð til jafns á við karlmenn. 

Lögin eru skýr hvað það varðar, engum er gert að sæta refsingu nema hann eða hún hafi gerst 

sek um háttsemi sem á þeim tíma var refsiverð samkvæmt lögum, sbr. 1. gr. hgl. en þar er 

meginreglan staðfest og með því er stuðlað að auknu réttaröryggi samfélagsþegnanna.65 Í 

hnotskurn á því refsing aðeins að beinast að þeim sem hafa brotið af sér.  

Þegar komist hefur verið að niðurstöðu um það fyrir hvað á að refsa og hverjum þá sitja eftir 

spurningar um framkvæmd refsingarinnar eða hvernig á að hátta refsingunni en með því er átt 

við afplánun refsingarinnar. Refsipólitísk viðhorf og lagasetning hafa mikil áhrif á refsingar 

almennt og það hversu þungar þær eru.66 Verður að skoða þetta  í samhengi við það hvert 

markmið refsinganna er, en í íslenskum rétti er markmiðið að fullnusta refsinganna fari fram 

með öruggum og skilvirkum hætti auk þess að varnaðaráhrif þeirra séu virk, bæði sérstök og 

almenn, sbr. 1. mgr. 1. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 15/2016. Jafnframt hafa lögin það að 

markmiði að draga úr ítrekun brota ásamt því að stuðla að betrun og aðlögun dómþola að 

samfélaginu, sbr. 2. mgr. ákvæðisins. Með betrun er átt við að fanga sé gert kleift að auka færni 

                                                
64 Kristrún Kristinsdóttir, „Réttlæting refsinga - Hvað, ef nokkuð, réttlætir refsingu ríkisvaldsins?“ (1998) 4 
Tímarit lögfræðinga 353. 
65 Alþt. 1939, A-deild, 354. 
66 Kristrún Kristinsdóttir (n. 64) 353. 
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sína og lífsgæði meðan á refsingunni stendur og þannig sporna við frekari brotastarfsemi 

fangans og endurkomu í fangelsi, sbr. 6. tl. 2. mgr. 2. gr. fyrrgreindra laga um fullnustu 

refsinga.  

Í niðurstöðum rannsóknar, sem Margrét Sæmundsdóttir hjá Fangelsismálastofnun ríkisins 

framkvæmdi, á félagslegri stöðu fanga og afbrotum þeirra kemur fram að „marktækt algengara 

sé að konur sem taka út refsingu í fangelsi séu mun verr staddar bæði félagslega- og andlega 

heldur en á meðal allra karlfanga sem verðugt er að rannsaka frekar.“67 Konur sem fara í 

fangelsi á Íslandi fara mögulega inn seinna og þar af leiðandi á þeim tímapunkti í verra ástandi 

en margir fangar af hinu kyninu. Varðandi framkvæmd refsinganna má því velta upp þeirri 

spurningu hvort konur séu að fá þá þjónustu sem þær þurfa í fangelsunum til þess að leysa úr 

sínum vandamálum áður en þær koma aftur út í samfélagið. Vísbendingar eru um það að 

mögulega sé hægt að gera betur en ítrekunartíðni kvenna í alvarlegum ofbeldisbrotum gæti 

einnig bent til þess, sbr. umfjöllun í kafla 6.5.2. um ítrekun. 

5.2. Fangelsisrefsingar og önnur refsiúrræði 
Tegundum refsinga eru settar takmarkanir bæði í Stjórnarskrá og mannréttindasáttmálum en 

óheimilt er að mæla fyrir um dauðarefsingu, sbr. 2. mgr. 69. gr. stjskr. eða beita pyntingum eða 

annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi refsingu sbr. 68. gr. stjskr. Á Íslandi eru aðeins tvær 

tegundir refsinga, fangelsi og fésektir skv. 1. mgr. 31. gr. hgl. Hér verður ekki farið nánar út í 

refsitegundina fésektir heldur einblínt á fangelsisrefsingar.68  

Þrátt fyrir að tegundir refsinganna hér á landi séu tvenns konar, er ekki þar með sagt að allar 

fangelsisrefsingar feli í sér að dómþoli þurfi að sitja alla refsinguna af sér í fangelsum landsins 

þar sem dómstólar hafa heimildir til þess að útfæra þessar refsingar á fjölbreyttari hátt. Fyrst 

má nefna í því sambandi að dómstólar hafa heimild til þess að láta refsingu falla niður að 

ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Slíka heimild má til dæmis finna í 3. mgr. 218. gr. c. hgl. 

þegar líkamsárás er unnin í áflogum, átökum eða sá sem fyrir tjóninu verður á upptök að 

átökunum.69 Nánar verður fjallað um það ákvæði, í kafla 6.5.1. um refsilækkunarástæður og 

farið yfir dóma þar sem umrætt ákvæði hafði áhrif á ákvörðun refsinga án þess þó að refsingin 

væri með öllu felld niður, en það má ef til vill skrifa á alvarleikastig þeirra mála sem hér eru til 

umfjöllunar. 

                                                
67„Ársskýrsla Fangelsismálastofnunar ríkisins 2003.“ (Fangelsismálastofnun) 
<http://www.fangelsi.is/media/skjol/Arsskyrsla-FMS-fyrir-arid-2003--leidrett-.pdf> skoðað 10. maí 2019. 
68 Ekki verður farið í skilorðsbundna frestun ákæru sbr. 56. gr. hgl. hér.  
69 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir (n. 1) 67. 
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Dómstólum er einnig heimilt að fresta ákvörðun refsingar skilorðsbundið í a. lið 1. mgr. 57. 

gr. hgl. eða samkvæmt b. lið sömu málsgreinar skilorðsbinda refsingu og þannig fresta 

fullnustu refsingar skilorðsbundið. Frestun byggð á 1. mgr. 57. gr. hgl., hvort sem hún er byggð 

á ákvörðun refsingar eða fullnustu, er háð skilyrðum um tiltekinn tíma en skilorðstíminn er að 

jafnaði 2-3 ár, en skilorðið má ákveða frá 1 ári og allt til 5 ára sbr. 2. mgr. ákvæðisins. Varðandi 

skilyrði frestunarinnar má sá er frestunina hlýtur ekki gerast brotlegur aftur á tímabilinu. Þegar 

um skilorðsrof er að ræða er dómara heimilt að taka bæði málin til meðferðar og dæma þau í 

einu lagi sbr. 60. gr. hgl. og eftir atvikum 77. gr. eða 78. gr. hgl. Einnig er heimilt að binda 

frestunina sérstökum skilyrðum sem er að finna í 1.-6. tl. 3. mgr. 57. gr. hgl. eins og að hlýða 

fyrirmælum umsjónamanns um dvalarstað, menntun, umgengni við aðra menn og tómstundir 

eða að aðili neyti ekki áfengis eða deyfilyfja á skilorðstímanum.70 Fjöldi skilorðsbundinna 

refsinga sem bárust Fangelsismálastofnun til fullnustu, þar sem frestun á fullnustu refsinga er 

jafnframt bundin sérstökum skilyrðum, árin 2009 – 2016 voru ekki mörg eða 39 tilvik í 

heildina, þar af voru sjö tilvik þar sem dómþolar voru á aldrinum 15 - 17 ára við uppkvaðningu 

dóma.71  Á árunum 2000 - 2008 voru þessi tilvik fleiri en þá voru þau 74 í heildina en 15 tilvik 

þar sem dómþolar voru á aldrinum 15 - 17 ára við uppkvaðningu dóma.72 Dómstólar geta einnig 

ákveðið í dómi sínum refsingu skilorðsbundna að hluta á grundvelli heimildar í  1. mgr. 57. 

gr. hgl. en samkvæmt ákvæðinu mega allt að 3 mánuðir fangelsisrefsingar vera 

óskilorðsbundnir en aðrir hlutar skilorðsbundnir.73 

Að lokum má að vissum skilyrðum uppfylltum ákveða að einstaklingur sæti ótímabundinni 

öryggisgæslu. Í slíkum tilvikum er þó skilyrði fyrir því að sá sem framdi hinn refsiverða 

verknað hafi verið sýknaður á grundvelli 15. gr. hgl. eða dómurinn hafi komist að þeirri 

niðurstöðu að refsing væri árangurslaus á grundvelli 16. gr. hgl. Áskilnaður er jafnframt fyrir 

því að það sé nauðsynlegt vegna réttaröryggis, að gerðar skuli ráðstafanir á þann veg til að 

koma í veg fyrir að hætta stafi af einstaklingnum.74 

Í ársskýrslum Fangelsismálastofnunar ríkisins má finna tölfræðiupplýsingar um tegundir 

refsinga sem bárust Fangelsismálastofnun til fullnustu árin 2009 – 2016. 

 

                                                
70 sama heimild 68. 
71„Ársskýrsla Fangelsismálastofnunar ríkisins 2009 - 2016“ (Fangelsismálastofnun) 
<https://www.fangelsi.is/media/almennt/Arstoflur-2009-til-2016.pdf> skoðað 30. apríl 2019. 
72 „Ársskýrsla Fangelsismálastofnunar ríkisins 2000-2008“ (Fangelsismálastofnun 2008 2000). 
73 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir (n. 1) 68–9. 
74 sama heimild. 
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Tafla 1 Tegundir refsinga sem bárust Fangelsismálastofnun til fullnustu árin 2009 - 2016.75 
Flokkur/Fjöldi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Óskb. refsivist 394 351 422 443 501 455 420 444 
Óskb. refsivist+sekt 11 5 7 5 11 11 16 13 
Óskb. refsivist+skb.refsivist  39 48 48 42 44 60 51 67 
Óskb. refsivist+skb.refsivist+sekt  3 3 0 3 7 5 3 6 
         
Skb. refsivist 392 359 413 464 401 370 380 416 
Skb. refsivist+sekt 60 41 65 47 47 46 37 26 
Skb. refsivist+skb.sekt 0 2 0 2 0 0 0 0 
Skb.sekt  1 0 0 0 0 0 0 0 
Skb.sekt og sekt  0 0 0 0 0 0 0 0 
Ákv.refs.fr.skb 73 63 28 42 32 17 45 30 
Ákv.refs.fr.skb.+sekt 3 0 1 0 1 1 0 2 
         
Sekt  1206 701 646 507 601 504 470 461 
         
Samtals dómþolar  2182 1573 1630 1555 1645 1469 1422 1465 
Sektir skv. viðurl.ákv. 376 242 266 202 214 167 153 154 
Sektir skv. árituðu sektarboði  840 2359 2656 1358 1131 894 545 610 

Fyrir sama tímabil er síðan áhugavert að sjá fjölda og kynjaskiptingu þeirra fanga sem luku 

afplánun á sama tímabili. Af því má sjá að hlutfall kvenna er rétt tæplega 9% yfir tímabilið 

2009 - 2016 en flestar konur luku afplánun sinni árið 2012 og fæstar árið 2016. 
Tafla 2 Fangar sem luku afplánun árin 2009 - 2016.76 
 Kyn/Fjöldi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Karlar 177 160 197 208 198 169 197 151 
Konur 25 12 19 22 15 22 12 15 
Samtals 202 172 216 230 213 191 209 166 

Dómarar ákveða með dómi hámark einstakra refsinga en þrátt fyrir það er hin dæmda refsing 

ekki endilega alltaf sú sama og refsingin sem er afplánuð. Eftir að refsidómur er fallinn tekur 

við fullnusta hans, við það fer málið til stjórnvalda og framkvæmd fullnustunnar er í höndum 

Fangelsismálastofnunar. Heimildir stjórnvalda til að fella refsivist niður eða stytta hana jafnvel 

eru nokkuð rúmar og þau geta jafnframt ákveðið að fullnusta refsingar verði með öðrum hætti 

en ákveðið var upphaflega. Þau geta jafnvel beitt viðurlaga- eða fullnustuúrræðum sem 

dómstólum er ekki heimilt að beita eins og samfélagsþjónustu.77 Í ársskýrslum 

Fangelsismálastofnunar má sjá kynjaskiptingu dómþola sem hófu samfélagsþjónustu innan 

hvers árs árin 2009 – 2016. Af þeim tölfræðiupplýsingum má sjá að hlutfall kvenna er yfir 

tímabilið að meðaltali 12,7% af heildarhlutfallinu en hlutfall karla 87,3%. 

 
 
                                                
75„Ársskýrsla Fangelsismálastofnunar ríkisins 2009 - 2016“ (n. 71). 
76 sama heimild. 
77 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir (n. 1) 72. 
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Tafla 3 Kynjaskipting dómþola sem hófu samfélagsþjónustu innan hvers árs árin 2009 – 2016.78 
Kyn/Fjöldi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Karlar 68 52 80 73 102 96 102 100 
Konur 12 11 9 13 7 19 13 11 
Samtals 80 63 89 86 109 115 115 111 

Varðandi tilefni til fangavistar árin 2009 - 2016 kemur fram að yfir öll árin er meðaltalið 23 

tilvik fyrir manndráp og tilraun til manndráps en fyrir ofbeldisbrot er meðaltalið 44 tilvik og 

eiga þessar tölur við um bæði kynin án þess að hlutfall milli kynja sé sérstaklega tilgreint. 

Varðandi hlutfall dæmdra kvenna í fangelsum vísast í tölfræði í kafla 5.3. þar sem settur er 

fram samanburður við Norðurlönd. Á tímabilinu 2009-2016 eru brot í flokkunum manndráp 

eða tilraun til manndráps og ofbeldisbrot samtals 19,4% af heildarbrotum á sama tímabili. 
Tafla 4 Tilefni fangavistar árin 2009 – 2016.79 
Flokkur/Fjöldi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Manndráp/tilraun til manndráps 22 22 22 26 25 26 24 19 
Auðgunarbrot/skjalafals 78 83 93 103 82 80 88 49 
Umferðarlagabrot/nytjataka 30 11 19 31 27 18 27 0 
Fíkniefnabrot 100 113 110 108 114 106 107 100 
Kynferðisbrot 33 40 44 47 52 48 38 42 
Ofbeldisbrot 34 36 51 46 51 53 45 38 
Brenna 3 4 3 5 4 2 0 0 
Annað 28 17 24 23 18 19 21 45 
Heild 328 326 366 389 373 352 350 293 

 

Eins og fram kemur á Mynd 1 er fjöldi brota sem varða manndráp á árunum 2009 - 2016 

nokkuð stöðugur þar sem fæst mál komu upp 2016, alls 19 og flest mál komu upp 2012 og 

2014, alls 26. Þegar litið er til ofbeldisbrota eru þau ekki jafn stöðug á milli ára eða frá 34 árið 

2009 og mest 53 árið 2014. Að lokum má einnig nefna að heildarbrot, sem eru betur 

sundurliðuð í Töflu 3, taka einnig breytingum milli ára, minnst 293 árið 2016 og mest 389 árið 

2012. 
 

                                                
78„Ársskýrsla Fangelsismálastofnunar ríkisins 2009 - 2016“ (n. 71). 
79sama heimild. 
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Mynd 1 Tilefni til fangavistar 2009 - 2016 skv. upplýsingum frá Fangelsismálastofnun. 

 

Í sömu skýrslu mátti sjá yfirlit um skilorðsbundna og óskilorðsbundna dóma á sama tímabili. 

Varðandi skilorðsbundnu dómana er áhugavert að merkja að hlutfall brotaflokkana; 

ofbeldisbrota, ofbeldis gegn opinberum starfsmönnum, manndrápa og líkamsmeiðinga af 

gáleysi í töflunni er hæst árið 2009 og fjöldi skilorðsbundna dóma það ár 162 en að meðaltali 

yfir tímabilið eru skilorðsbundnir dómar fyrir þá brotaflokka rétt tæplega 125. Konur sem hljóta 

skilorðsbundna dóma á tímabilinu eru að meðaltali 76 eða 14% af öllum þeim sem hljóta 

skilorðsbundna dóma yfir tímabilið. 
Tafla 5 Skilorðsbundnir dómar árin 2009 – 2016.80 
Flokkur/Fjöldi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Auðgunarbrot/skjalafals 196 183 169 187 155 110 81 103 
Umferðarlagabrot/nytjataka 23 5 17 20 14 5 6 11 
Fíkniefnabrot 60 67 105 163 127 108 158 148 
Kynferðisafbrot 16 22 19 15 17 19 17 27 
Ofbeldisbrot 118 99 94 78 67 95 99 96 
Rangur framburður/rangar 
sakargiftir 4 2 3 7 7 1 3 3 
Ofbeldi gegn opinberum 
starfsmönnum 37 25 23 21 21 30 32 27 
Manndráp/líkamsmeiðingar af 
gáleysi 7 3 3 6 4 5 6 2 
Áfengis- og tollalög 1 2 3 4 1 7 1 2 
Fiskveiðibrot 0 0 0 0 0 0 1 0 
Brenna 2 0 6 0 0 1 0 1 
Annað 65 57 65 54 68 53 58 54 
Heild 529 465 507 555 481 434 462 474 
Þar af konur 74 84 81 73 78 76 78 60 

                                                
80sama heimild. 



   
 

 29 

Varðandi óskilorðsbundna dóma á sama tímabili má sjá meðaltal hvers flokks fyrir sig en vegna 

ofbeldisbrota eru dómarnir að meðaltali 36 á ári en rétt tæplega þrír á ári vegna manndrápa eða 

tilraun til manndrápa. Konur sem hljóta óskilorðsbundna dóma á tímabilinu eru að meðaltali 

49 eða 9,5% af heildarhlutfalli dómþola á tímabilinu. 
Tafla 6 Óskilorðsbundnir dómar árin 2009 – 2016.81 
Flokkur/Fjöldi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Manndráp/tilraun til manndráps 3 2 2 4 4 5 1 2 
Auðgunarbrot/skjalafals 99 100 118 129 130 101 101 102 
Umferðarlagabrot/nytjataka 147 109 146 158 191 212 187 191 
Fíkniefnabrot 103 106 115 119 131 118 130 151 
Kynferðisafbrot 26 20 14 23 19 19 16 22 
Ofbeldisbrot 33 45 43 23 58 42 23 21 
Brenna 2 2 1 3 2 0 1 0 
Annað 34 23 38 34 28 34 24 25 
Óskráð 0 0 0 0 0 0 7 9 
Heild 447 407 477 493 563 531 490 523 
Þar af konur 39 30 51 43 60 62 44 60 

5.3. Samanburður við Norðurlönd 
Áhugavert er að bera Ísland saman við Norðurlöndin og þá sérstaklega með það fyrir augum 

að sjá hlutfall dæmdra kvenna til fangelsisrefsingar. Varðandi mælinguna skal tekið fram að 

ekki er í öllum löndunum miðað við sama dag ársins en í Danmörku og á Íslandi er miðað við 

1. september hvers árs á tímabilinu. Í Finnlandi er dagsetningin miðuð við 31. desember, í 

Noregi 11. nóvember og Svíþjóð 1. október. Þegar tölur dæmdra fanga á Norðurlöndum eru 

bornar saman með tilliti til hlutfalls kvenna má sjá að þær eru að meðaltali 5% dæmdra fanga 

á Norðurlöndunum á árunum 2010 - 2014. 

  

                                                
81sama heimild. 
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Tafla 7 Dæmdir fangar á tilteknum degi innan hvers árs.82 
  2010 2011 2012 2013 2014 
Danmörk      
Heildarfjöldi 2535 2565 2442 2558 2192 
Þar af konur 83 111 81 104 75 
Hlutfall 3% 4% 3% 4% 3% 
Finnland           
Heildarfjöldi 2473 2423 2336 2232 2179 
Þar af konur 158 163 161 160 157 
Hlutfall 6% 7% 7% 7% 7% 
Ísland      
Heildarfjöldi 151 134 125 138 142 
Þar af konur 5 8 4 5 3 
Hlutfall 3% 6% 3% 4% 2% 
Noregur      
Heildarfjöldi 2640 2730 2514 2615 2633 
Þar af konur 149 162 124 119 122 
Hlutfall 6% 6% 5% 5% 5% 

 

Af mælingunum má sjá hlutfall kvenna sem dæmdar eru í fangelsi á Norðurlöndunum en það 

er hvað lægst í Danmörku eða einungis 3% að meðaltali á tímabilinu. Ísland fylgir þó 

Danmörku fast á eftir en hlutfall kvenna hér á landi er að meðaltali 4% yfir tímabilið. Næst 

hæsta hlutfallið er í Noregi þar sem það er 5% en það er hvað hæst í Finnlandi þar sem það er 

7% að meðaltali sem er áhugaverður munur í samanburði við hin Norðurlöndin sem hafa lægra 

hlutfall. 

  

                                                
82 „Correctional Statistics of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden 2010 - 2014“ (Kriminalomsorgen 
2016) <http://hdl.handle.net/11250/2381747> skoðað 8. maí 2019. 
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6. Dómar íslenskra kvenna í alvarlegri líkamsárásum og 
manndrápum 

6.1. Rannsóknin 
Til að varpa frekara ljósi á alvarleg ofbeldisbrot kvenna verður hér stuðst við dóma sem fallið 

hafa í Hæstarétti eða Landsrétti á tímabilinu 1941 - 2018 þar sem konur voru sakfelldar fyrir 

manndráp, skv. 211. gr. hgl., 212. gr. hgl., tilraun til manndráps skv. 211. gr., sbr. 20. gr. hgl. 

og meiri háttar líkamsárás, sbr. 218. gr. sömu laga. Gagna var aðallega aflað frá dómasafni 

FonsJuris þar sem leitað var eftir viðeigandi lagaákvæðum, aðallega 211. gr. hgl., 1. og 2. mgr. 

218. gr. hgl. Þá var einnig leitað eftir leitarorðum eins og líkamsárás, manndráp og tilraun. 

Farið var í gegnum alla dóma sem höfðu fallið á tímabilinu og upplýsingum safnað saman í 

Excelskjal svo hægt væri að greina þær betur.  

Rannsóknin var byggð á dómum sem hafa fallið í Hæstarétti og Landsrétti. Alls voru konur 

ákærðar fyrir manndráp í átta málum, tilraun til manndráps í fjórum málum og svo fyrir meiri 

háttar líkamsárás í 14 málum.  
Tafla 8 Dómar fyrir Hæstarétti eða Landsrétti vegna alvarlegra ofbeldisbrota kvenna með tilliti til ákæru. 
Tímabil Manndráp Tilraun til 

manndráps 
Meiri háttar 
líkamsárás 

Samtals 

1941-1960 0 0 0 0 
1961-1980 2 0 0 2 
1981-2000 3 3 5 11 
2001-2018 3 1 9 13 
Alls 8 4 14 26 

Af þeim málum þar sem ákært var fyrir manndráp var sakfellt fyrir brot gegn 211. gr. hgl. í 

fimm dómum.83 Í tveimur dómum var brotið heimfært undir varakröfu ákæruvaldsins sem var 

í öðru málinu 212. gr. hgl. og í hinu var líkamsárás heimfærð undir 2. mgr. 218. gr. sbr., 22. 

gr. hgl. en árásin í því máli var verknaðaraðferð í ráni sem hafði þær afleiðingar að annar 

brotaþolanna lét lífið.84 Að lokum var kona í einu þessara mála sýknuð af ákæru fyrir brot gegn 

211. gr. hgl. sbr. 22. gr. sömu laga.85  

Í þeim málum þar sem ákært var fyrir tilraun til manndráps var sakfellt fyrir brot gegn 211. 

gr., sbr. 20. gr. hgl. í tveimur dómum.86 Í einum dóminum var ákærða sýknuð af ákærunni og 

að lokum var brotið í fjórða dóminum heimfært undir 2. mgr. 218. gr. hgl. sem var í samræmi 

                                                
83 Sjá nánari útlistun á þeim dómum í kafla 6.4.1. um manndrápsákvæði hegningarlaganna. 
84 Fyrri dómurinn,  Hrd. 29. nóvember 2012 í máli nr. 278/2012 og sá síðari Hrd. 26. mars 1992 í máli nr. 
519/1991. 
85 Hrd. 22. febrúar 1980 í máli nr. 214/1978. 
86 Sjá nánari útlistun á þeim dómum í kafla 6.4.1., manndrápsákvæði hegningarlaganna. 
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við varakröfu ákæruvaldsins.87 Afdrif málanna þar sem ákært var fyrir meiri háttar líkamsárás, 

sbr. 218. gr. hgl. voru eftirfarandi: Í þeim 12 dómum þar sem ákært var fyrir brot gegn 2. mgr. 

218. gr. hgl. var staðfest í tíu málum fyrir Hæstarétti eða Landsrétti að brotið hefði verið 

réttilega heimfært undir refsiákvæðið.88 Í tveimur dómum var önnur heimfærsla staðfest af 

Hæstarétti, í öðrum þeirra var brotið heimfært undir ákvæði 1. mgr. 218. gr. hgl.89 en í hinum 

var brot ákærðu heimfært undir ákvæði 1. mgr. 217. gr. hgl. um minni háttar líkamsárásir.90 Þá 

var í tveimur dómum ákært fyrir brot gegn 1. mgr. 218. gr. hgl., sú heimfærsla til refsiákvæða 

var staðfest en í öðru málinu var ákærða einnig sakfelld fyrir brot gegn 1. mgr., 2. mgr. 218. 

gr. b. hgl.91 

Eftir standa í heildina 23 dómar þar sem konur voru sakfelldar, þ.e. fimm mál sem varða 

manndráp, sbr. 211. gr. og 212. gr. hgl., tvö mál þar sem sakfellt var fyrir tilraun til manndráps, 

sbr. 211. gr., sbr. 20. gr. hgl., tíu mál þar sem sakfellt var fyrir 2. mgr. 218. gr. hgl. og tvö mál 

þar sem sakfellt var fyrir brot gegn 1. mgr. 218. gr. hgl. annars vegar og 1. mgr., 2. mgr. 218. 

gr. b. hgl. hins vegar. Nánar verður fjallað um þessa 23 dóma í næsta kafla, en til að varpa ljósi 

á rannsóknarspurninguna í tengslum við alvarleg ofbeldisbrot kvenna verður notast við þessa 

átta dóma sem falla undir manndrápsákvæði hegningarlaganna, af þeim féllu sjö í Hæstarétti 

og einn í Landsrétti og 15 dóma þar sem sakfellt var fyrir meiri háttar líkamsárásir, af þeim 

féllu 13 í Hæstarétti og tveir í Landsrétti.  

 
Mynd 2 Sakfellingar dómar sem fallið hafa í Hæstarétti og Landsrétti vegna alvarlegra ofbeldisbrota kvenna 1941 - 2018. 

Dómar héraðsdómstólanna sem ekki var áfrýjað en falla undir þessa málaflokka eru ekki teknir 

inn í þessa rannsókn aðallega vegna þess að aðgengi að þeim í heild er takmarkað. Þrátt fyrir 

það hafa fallið héraðsdómar sem ekki var áfrýjað og geta þeir talist mikilvægir engu að síður 

                                                
87 Ákærða var sýknuð í Hrd. 16. október 1990 í máli nr. 87/1990, en málið sem var heimfært undir annað 
refsiákvæði var Hrd. 24. maí 1989 í máli nr. 404/1988. 
88 Sjá nánari útlistun á þeim dómum í kafla 6.4.2. um meiri háttar líkamsárásir. 
89 Hrd. 10. október 1996 í máli nr. 157/1996.  
90 Hrd. 11. júní 2015 í máli nr. 126/2015. 
91 Sjá nánari útlistun á þeim dómum í kafla 6.4.2., meiri háttar líkamsárásir.  
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þegar kemur að refsiákvörðunum. Því verður vísað til einstakra héraðsdóma til hliðsjónar í 

textanum samhliða rannsókninni þegar við á. 

Í þessum kafla verður leitast við að varpa ljósi á þær konur sem hafa hlotið dóm fyrir brot gegn 

manndrápsákvæðum hegningarlaganna eða fyrir meiri háttar líkamsárás sbr. 218. gr. laganna. 

Dómarnir sem hér verða greindir nánar verður skipt í tvo flokka og eru tilgreindir hér í Töflu 

9. 
Tafla 9 Dómar sem stuðst er við í greiningu á hinum brotlegu og verknaði. 

Manndrápsákvæði hegningarlaganna  
(Hér eftir verður vitnað í þennan flokk sem Manndráp)     Sakfellt fyrir  
Dómur Landsréttar 15. júní 2018 í máli nr. 42/2018 (L-42/2018) 211. gr., sbr. 20. gr. hgl. 
Hrd. 3. desember 2015 í máli nr. 524/2015 (Hrd. 524/2015)  211. gr. hgl. 
Hrd. 29. nóvember 2012 í máli nr. 278/2012 (Hrd. 278/2012)  212. gr. hgl. 
Hrd. 14. júní 2001 í máli nr. 121/2001 (Hrd. 121/2001)  211. gr. hgl. 
Hrd. 22. október 1992 í máli nr. 232/1992 (Hrd. 232/1992)  211. gr. hgl. 
Hrd. 17. mars 1989 í máli nr. 195/1988 (Hrd. 195/1988)  211. gr., sbr. 20. gr. hgl. 
Hrd. 14. mars 1983 í máli nr. 9/1982 (Hrd. 9/1982)  211. gr. hgl. 
Hrd. 29. apríl 1980 í máli nr. 55/1979 (Hrd. 55/1979)  211. gr. hgl. 
Meiriháttar líkamsárás, sbr. 218. gr. hgl. 
(Hér eftir verður vitnað í þennan flokk sem Líkamsárás)       
Dómur Landsréttar 7. desember 2018 í máli nr. 404/2018 (L-404/2018) 1. mgr., 2. mgr. 218. gr. b. hgl. 
Dómur Landsréttar 4. maí 2018 í máli nr. 16/2018 (L-16/2018) 1. mgr. 218. gr. hgl.  
Hrd. 31. janúar 2013 í máli nr. 521/2012 (Hrd. 521/2012)  2. mgr. 218. gr. hgl. 
Hrd. 26. apríl 2012 í máli nr. 626/2011 (Hrd. 626/2011)  2. mgr. 218. gr. hgl. 
Hrd. 9. júní 2011 í máli nr. 18/2011 (Hrd. 18/2011)  2. mgr. 218. gr. hgl. 
Hrd. 19. maí 2011 í máli nr. 74/2011 (Hrd. 74/2011)  2. mgr. 218. gr. hgl. 
Hrd. 18. júní 2009 í máli nr. 154/2009 (Hrd. 154/2009)  2. mgr. 218. gr. hgl. 
Hrd. 30. maí 2002 í máli nr. 96/2002 (Hrd. 96/2002)  2. mgr. 218. gr. hgl. 
Hrd. 18. mars 1999 í máli nr. 492/1998 (Hrd. 492/1998)  2. mgr. 218. gr. hgl. 
Hrd. 6. mars 1997 í máli nr. 403/1996 (Hrd. 403/1996)  2. mgr. 218. gr. hgl. 
Hrd. 10. október 1996 í máli nr. 157/1996 (Hrd. 157/1996)  1. mgr. 218. gr. hgl.  
Hrd. 27. janúar 1994 í máli nr. 479/1993 (Hrd. 479/1993)  2. mgr. 218. gr. hgl. 
Hrd. 26. mars 1992 í máli nr. 519/1991 (Hrd. 519/1991)  2. mgr. 218. gr., sbr. 22. gr. hgl. 
Hrd. 24. maí 1989 í máli nr. 404/1988 (Hrd. 404/1988)  2. mgr. 218. gr. hgl. 
Hrd. 16. október 1985 í máli nr. 93/1985 (Hrd. 93/1985)  2. mgr. 218. gr. hgl. 

Til að varpa ljósi á eðli þeirra brota sem hér hafa verið til umfjöllunar, þ.e. manndráp og meiri 

háttar líkamsárásir, verður leitast við að taka út upplýsingar úr dómunum með það fyrir augum 

að greina hvað þær upplýsingar gefa til kynna um konurnar sem sakfelldar hafa verið fyrir 

umrædd brot eða hinar brotlegu. Rannsóknin er þó takmörkunum háð þar sem ekki eru alltaf 

birtar þær upplýsingar í dómunum sem hér er leitað eftir og verður að ítreka að þótt 

upplýsingarnar geti gefið vísbendingar um tiltekna þætti þá verður að slá varnagla við að draga 

of víðtækar ályktanir af niðurstöðum rannsóknarinnar hér að neðan enda er úrtakið aðeins 23 
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dómar. Þrátt fyrir að rannsóknin teljist ekki tölfræðilega marktæk vegna þess að dómarnir eru 

ekki margir er samt áhugavert að setja saman þær upplýsingar sem gefa vísbendingar tengdar 

eðli þessara brota. Ýmsar upplýsingar um alvarleg ofbeldis- eða líkamsárásarmál eru 

aðgengilegar í gegnum umfjöllun fjölmiðla og getur sú umfjöllun oft gefið upplýsingar umfram 

það sem birt er í dómum. Þrátt fyrir það verður ekki byggt á þeim enda verður að telja að þær 

upplýsingar sem koma fram í dómum vera þær sem dómstólar telja að hafi merkingu fyrir þau 

tilteknu mál og þar af leiðandi þau atriði sem vega hvað þyngst við ákvörðun refsingar. 

Fjölmiðlar hafa stundum verið taldir vera varðhundar lýðræðisríkja og gegna mikilvægu 

hlutverki við að miðla upplýsingum til samfélagsþegna, en líkt og greint var frá í kafla 2.1. þá 

getur umfjöllun verið ýtarleg þegar að kemur að alvarlegum ofbeldisbrotum og manndrápum 

og eftirspurn samfélagsins og áhuga á brotaflokkum með því mætt, sem getur skapað á þeim 

tíma sem við lifum upplýsingaflóð sem getur reynst brotaþolum og aðstandendum þeirra erfitt.  

Dómarnir eru eins og áður segir aðeins 23, en hinar brotlegu konur eru 21. Það stafar af því að 

tvær konur eiga fjóra þeirra dóma samanlagt sem hér eru til skoðunar, þ.e. tvo hvor. Annars 

vegar eru það Hrd. 404/1988 og Hrd. 492/1998 en hins vegar Hrd. 121/2001 og Hrd. 18/2011, 

en þeir dómar, hver um sig, verða greindir sem einstök mál í tölfræðinni hér að neðan nema 

annað sé tekið fram. Varðandi konurnar sjálfar þá eru þær tvítaldar í tölfræðinni hér í þessum 

kafla nema annað sé sérstaklega tekið fram. Um það bil 10 ár eru á milli dómanna í báðum 

tilvikum og því talið réttlætanlegt þegar svo langt er á milli málanna að meta aðstæður þeirra 

eins og þær koma fram í dómum óháð hinum fyrri. Enda liggur í hlutarins eðli að breytingar 

verða eða geta orðið í lífi fólks á svo löngu tímabili til að mynda þegar kemur að menntun og 

atvinnu, hjúskaparstöðu, sakhæfi og greind. Að lokum er óhjákvæmilegt að aldurinn breytist. 

Auk þess ber að taka fram að í þeim dómum þar sem sakborningar eru fleiri en einn, eru aðeins 

upplýsingar um hinar sakfelldu konur og verknað þeirra teknar út og greindar, sjá nánar í kafla 

6.2.9. umfjöllun um þá sem stóðu að brotunum ásamt konunum þegar þær voru ekki einar að 

verki.  

Rannsóknin í þessum kafla skiptist í þrjá undirkafla. Í kafla 6.2 er leitast við að taka saman 

upplýsingar annars vegar um hinar brotlegu þar sem atriði eins og aldur þeirra, menntun, 

hjúskaparstaða, sakhæfi, greind, sakarferill, að hverjum brotin beinast, tengsl og hvort þær 

standa að brotunum einar, eru settar fram. Í kafla 6.3 er farið yfir eðli þessara brota, og tekin 

saman atriði úr dómunum eins og verknaðarstund, vettvangur líkamsárásarbrotanna, 

verknaðaraðferð og hvatir. Í kafla 6.4 er greint frá refsingum og að lokum í kafla 6.5 er farið 

yfir refsiákvörðunarástæður. 
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6.2. Hinar brotlegu 
6.2.1. Aldur 

Í 30% tilvika eða alls sjö dómum var ekki hægt að lesa aldur kvennanna í dómunum þar sem 

þær upplýsingar voru ekki gefnar upp, af þeim dómum voru tveir sem vörðuðu 

manndrápsákvæðin og fimm sem vörðuðu meiri háttar líkamsárásir.92 Í þremur tilvikum mátti 

finna aldur þessara kvenna í öðrum dómum, voru þær upplýsingar því settar inn.93 

Yngsti dómþolinn yfir heildina var 15 ára en hún var sakfelld fyrir brot gegn 2. mgr. 218. gr. 

sbr. 22. gr. hgl., eða hlutdeildarbrot í meiri háttar líkamsárás.94 Sú yngsta sem var sakfelld fyrir 

brot gegn manndrápsákvæðum laganna, sbr. 211. gr. hgl var 19 ára.95 Elsta konan sem var 

sakfelld fyrir brot gegn 2. mgr. 218. gr. hgl. var 47 ára.96 Þær elstu í manndrápsflokknum voru 

báðar 38 ára, önnur dæmd fyrir tilraunarbrot og hin fyrir manndráp.97 Sú síðari er sama konan 

og er aldursforseti í líkamsárásarflokknum.   

Meðalaldur kvennanna, í þeim dómum sem aldurinn er tekinn fram, er 28 ára í báðum 

flokkunum. Hvað varðar manndrápsákvæðin var miðgildið 25,5 en í líkamsárásarákvæðunum 

27.  

 
Mynd 3 Aldursdreifing kvenna sem fremja alvarleg ofbeldisbrot. 

                                                
92 Manndráp sjá, Hrd. 278/2012 og Hrd. 524/2015. Meiri háttar líkamsárásir sjá, Hrd. 74/2011, Hrd. 154/2009, 
Hrd. 96/2002, L-404/2018 og Hrd. 157/1996. 
93 Hrd. 492/1998, Hrd. 121/2001 og L-42/2018. 
94 Hrd. 519/1991. 
95 Hrd. 232/1992. 
96 Hrd. 18/2011. 
97 Tilraun: Hrd. 195/1988 Manndráp: Hrd. 121/2001. 
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6.2.2. Menntun og atvinna 
Almennt er nokkuð erfitt að sjá menntun þessara kvenna eða atvinnu þar sem þær upplýsingar 

koma sjaldnast fram í dómunum. Fjórar höfðu stundað framhaldsnám eftir að barnaskólaskyldu 

lauk.98 Ein konan hafði lokið gagnfræðaprófi og önnur komist nálægt því, en hún sat í 4. bekk 

gagnfræðadeildar án þess þó að ljúka prófinu sjálfu. Sú þriðja í þessum hóp sagðist hafa hætt í 

skóla þar sem hún lærði markaðsfræði þegar hún flutti til Íslands. Að lokum stundaði ein 

kvennanna nám við Háskóla Íslands þegar brot hennar átti sér stað. Af þessum niðurstöðum 

verður ekki séð að nein þessara kvenna hafi á tíma brotsins verið háskólamenntuð. Í meirihluta 

dómanna, 19 alls, var ekkert eða með mjög óskýrum hætti minnst á menntun þeirra.99 Í tveimur 

dómum var þó minnst á vandamál í skóla eða lélega skólasókn í skýrslum lækna, Hrd. 

195/1988 og Hrd. 232/1992, en í síðara málinu kemur fram að: 

... ákærðu hafi gengið vel í skóla, engin hegðunarvandkvæði a.m.k. fram til 12 ára 
aldurs. Vinkona ákærðu hefði verið 2 árum eldri og búin í skóla. Komið hefði þá 
upp vaxandi mótþrói hjá ákærðu við áframhaldandi skólavist. Faðir hennar hefði 
þá fengið leyfi til, að hún sleppti 8. bekk, þar sem hann taldi, að ákærða yrði fegin 
að koma aftur í skólann, ef hún fengi að reyna að vinna. 

Í einum dómi, Hrd. 403/1996 kom fram umsögn skólastjóra um hegðun sakborningsins í 

grunnskólanum fyrir atburðinn þar sem kemur fram að samskipti við hana hafi verið „með 

miklum ágætum og með öllu árekstralaus". Að lokum er áhugavert að merkja að í Hrd. 

479/1993, þar sem dómþolinn var 16 ára stúlka, kemur fram í sératkvæði:  

Með hliðsjón af framansögðu og æsku ákærðu er þó ástæða til að ætla, að refsivist 
um langan tíma geti reynst henni skaðleg og torveldað henni að takast á við vanda 
sinn í framtíðinni, en hún á annars fyrir höndum að halda áfram skólagöngu. Er því 
rétt að fresta fullnustu þeirrar refsingar ákærðu, sem ekki hefur þegar verið tekin 
út, sbr. 57. gr. a almennra hegningarlaga, og falli refsingin niður að 4 árum liðnum, 
haldi hún almennt skilorð 57. gr. sömu laga. Verði frestunin háð því, að ákærða 
hlíti umsjónarskilyrði 1. tl. 3. mgr. sömu greinar, og verði henni skipaður sérstakur 
tilsjónarmaður, er hafi eftirlit með námi hennar, vinnu og tómstundaiðju og 
leiðbeini henni í hvívetna. 

Líkt og kom fram í kafla 5.2. um fangelsisrefsingar og önnur refsiúrræði hefur beiting þessara 

sérstöku umsjónarskilyrða minnkað. 

                                                
98 Hrd. 55/1979, Hrd. 9/1982, Hrd. 278/2012 og Hrd. 74/2011. 
99 Hrd. 521/2012, Hrd. 626/2011, Hrd. 18/2011, Hrd. 154/2009, Hrd. 96/2002, Hrd. 492/1998, Hrd. 93/1985, L-
404/2018, Hrd. 157/1996, L-16/2018, Hrd. 519/1991 og Hrd. 404/1988. L-42/2018, Hrd. 524/2015 og Hrd. 
121/2001. 
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Hvað varðar atvinnu þessara kvenna var langalgengast að það væri ekki tekið fram.100 Í tveimur 

dómum var minnst á lélega eða stopula atvinnusókn.101 Í tveimur dómum er atvinnusaga 

kvennanna ágætlega rakin fyrir giftingu þeirra en ekkert eftir það. Það er til dæmis ekki hægt 

að lesa úr því sem fram kemur í Hrd. 55/1979 hvað ákærða hafði starfað við en aðeins er tekið 

fram að hún hafi lokið gagnfræðaprófi og stundað eftir það ýmis störf áður en greint er frá 

sambúðarsögu hennar. Aftur á móti er farið betur yfir atvinnusögu ákærðu í Hrd. 9/1982 þar 

sem fram kemur eftirfarandi: 

Ákærða byrjaði að vinna í fiski í Hafnarfirði um 15 ára aldur, og æskustörf hennar 
voru að mestu fiskvinna. Þó var hún 16 ára gömul eitt sumar starfandi á 
barnaheimili, sem Hvítasunnusöfnuðurinn rak að Görðum í Önundarfirði, og áður 
hafði hún verið eitt sumar í sveit á bæ í Geiradal i Austur-Barðastrandarsýslu. 
Ákærða var heimilisföst hjá kjörforeldrum sinum, þar til hún giftist. Kjörforeldrar 
hennar tóku að sér rekstur barnaheimilis að Kotmúla í Fljótshlið á vegum 
Hvítasunnusafnaðarins árið 1972, og vann ákærða hjá þeim það sumar. Þá kynntist 
hún eiginmanni sínum, og næsta ár fluttu kjörforeldrar hennar til Ólafsfjarðar, og 
skildi ákærða þar við þá. 

Af þeim upplýsingum sem komu fram í dómunum mátti aðeins ráða að fjórar þessara kvenna 

hefðu atvinnu.102 Þá er starfsvettvangur þriggja tekinn fram, störfuðu þær í banka, fiski og á 

hóteli. Í Hrd. 278/2012 var vettvangur brotsins jafnframt vinnustaður konunnar. Í þeim dómi 

sem starf konunnar var ekki tekið fram, Hrd. 524/2015 mátti sjá í skýrslu að hún hafði tilkynnt 

forföll í vinnu sinni daginn sem atvikið átti sér stað. 

 
Mynd 4 Menntun og atvinna kvenna sem fremja alvarleg ofbeldisbrot. 

                                                
100 Hrd. 521/2012, Hrd. 74/2011, Hrd. 626/2011, Hrd. 18/2011, Hrd. 154/2009, Hrd. 96/2002, Hrd. 492/1998, 
Hrd. 403/1996, Hrd. 479/1993, L-404/2018, L-16/2018, L-42/2018, Hrd. 121/2001, Hrd. 232/1992, Hrd. 9/1982, 
Hrd. 55/1979 og Hrd. 519/1991. 
101 Hrd. 195/1988 og Hrd. 404/1988. 
102 Hrd. 524/2015, Hrd. 278/2012, Hrd. 157/1996 og Hrd. 93/1985. 
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6.2.3. Hjúskaparstaða 
Í sjö dómum voru konurnar giftar þegar atvikið átti sér stað.103 Aðeins í tveimur tilvikum 

beindu þær þó brotunum að eiginmönnum sínum. Í öðru málinu beit ákærða framan af tungu 

eiginmanns síns, sjá L-404/2018, og í hinu málinu kveikti kona í eiginmanni sínum sem var 

sofandi með þeim afleiðingum að hann lét lífið, sjá Hrd. 9/1982. Eiginmaður ákærðu í seinna 

málinu virðist af gögnum málsins hafa drukkið mikið og má ætla að einhver ofbeldissaga hafi 

fylgt hjónabandi þeirra, en haft er eftir ákærðu í skýrslum í málinu eftirfarandi:  

Ég var margbúin að biðja [X] um skilnað, en hann vildi það ekki, hótaði mér með 
ýmsu, hann skyldi láta taka af mér krakkana, koma mér niður í skítinn og annað 
eftir því, ég skyldi lenda einhvers staðar í fjandanum, og hann var líka búinn að 
hóta mér að drepa mig. Eitt skipti, er ég var að koma heim af balli, beið hann eftir 
mér fullur heima. Hann sat í eldhúsinu og stóð upp, þegar ég kom inn. Hann sagði 
,,hvar varst þú?", ég sagði honum það, að ég hefði verið á balli. Hann fór í 
eldhússkúffu og náði í hnífinn, hann sagði við mig eitthvað í þá átt, að hann skyldi 
drepa mig og stinga mig, svo mér blæddi út. Hann elti mig um alla íbúð með 
hnífinn, ég gat svo talað hann til, hann setti hnifinn á borðið og fór svo að sofa. ... 
Ástæðan fyrir því, að ég hafði ekki sjálf frumkvæði að því að skilja við  [X], var 
sú, að ég var hrædd við hann, hrædd við, að hann gerði eitthvað af því, sem hann 
hafði hótað mér, og ég mundi ekki fá frið fyrir honum. ... Ég fór svo bara að fara 
sjálf út, hvað sem hann sagði, og ákvað að taka afleiðingunum, þegar heim kæmi 
aftur. Hann heimtaði þá að vita, hvar ég hefði verið, og skammaði mig, ekki barði 
hann mig, en henti mér oft til. 

Í tveimur dómum voru eiginmenn ákærðu sakfelldir fyrir líkamsárás með konunum, sbr., Hrd. 

521/2012 og Hrd. 157/1996. Auk þess voru eiginmenn ekki langt undan í Hrd. 93/1985 og 

Hrd. 404/1988 þegar brotin áttu sér stað. Aðeins í Hrd. 492/1998 var eiginmaðurinn ekki á 

vettvangi en þá var brotaþoli fyrrverandi sambýlismaður konunnar. 

Í tveimur dómum voru konurnar fráskildar.104 Í dómi Hrd. 55/1979 var konan skilin við 

brotaþola eftir stutt hjónaband en hafði ákveðið að taka aftur upp sambúð með honum. Í 

dóminum kemur fram að ákærða hafði farið nokkrum sinnum frá brotaþota en tekið síðan 

saman við hann aftur og ljóst að sambúð þeirra hafi gengið „allskrykkjótt.“ Daginn áður en 

hinn refsiverði verknaður átti sér stað sem var greint frá í ákæru virðist hafa komið „til senu 

milli þeirra á heimili þeirra“ sem lauk þannig að brotaþoli hafi „tekið sæng sína og föt og 

gengið burt.“ Af dóminum má lesa að hún varð fyrir ofbeldi af hálfu mannsins. 

Þá voru sex kvennanna í sambúð með manni þegar atvikið átti sér stað.105 Sambúðin hafði verið 

stirð á köflum hjá ákærðu og brotaþola í Hrd. 232/1992 en í meginatriðum mátti rekja það til 

                                                
103 Hrd. 9/1982, Hrd. 404/1988, Hrd. 492/1998, Hrd. 93/1985, L-404/2018, Hrd. 157/1996 og Hrd. 521/2012. 
104 Hrd. 55/1979 og Hrd. 154/2009. 
105 Hrd. 232/1992, Hrd. 524/2015, L-16/2018, Hrd. 278/2012, Hrd. 96/2002, Hrd. 626/2011 
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fíkniefnaneyslu brotaþola og kæruleysis hans gagnvart uppeldi barna þeirra og heimilishaldi. 

„Þótt samlífið hafi því ekki verið árekstralaust, er ljóst, að þau gátu af hvorugu séð, og svo 

virðist sem ákærðu hafi fundist, að sambúðin við [X] tryggði sér og tveimur ungum börnum 

þeirra visst fjárhagslegt öryggi.” Hins vegar var ekki hægt að sjá að brotið stafaði af 

vandamálum í sambúð ákærðu og brotaþola í Hrd. 524/2015 en í málinu var brotaþoli 

sambýlismaður ákærðu og unnusti til níu ára og hann hafði dvalið um stuttan tíma á landinu 

eftir búsetu erlendis, en að sögn ákærðu var brotaþoli drykkfelldur. Um samband þeirra segir í 

dóminum: „Ákærða sagði samband hennar og A almennt hafa verið gott. Þau hefðu ekki rifist 

og ofbeldi ekki þekkst í sambandinu. Kvað ákærða engan ágreining hafa komið upp þeirra á 

milli í aðdraganda andláts A.“ Að lokum má nefna Hrd. 278/2012 en í því máli kemur ekkert 

fram um sambandið annað en að það hafi verið gott og virðist hafa verið ætlunin hjá parinu að 

gifta sig að ári. Í dómi L-16/2018 var lítið sem ekkert minnst á kærasta ákærðu nema varðandi 

málsatvikin sem voru þau að hún var með kærasta sínum á gistiheimili, en brotaþoli sem 

jafnframt var eigandi staðarins vildi að þau færu af gistiheimilinu. Að sögn brotaþola mátti 

heyra hávaðarifrildi og læti frá herbergi ákærðu og kærastans hennar sem linti ekki. Á meðan 

á árásinni stóð sagðist brotaþoli ekki hafa séð kærasta ákærðu “… og taldi að hann hefði komið 

sér í burtu.” Í öðrum dómi stakk ákærða sambýlismann sinn í því skyni að kalla fram 

einhverskonar viðbrögð frá honum, Hrd. 96/2002, en málavextir voru með þeim hætti að 

ákærða stakk sambúðarmann sinn með eldhúshníf, annars vegar í vinstri síðu hans og hins 

vegar í hægri fótlegg. Fyrir dómi héldu þau bæði því fram að umræddir áverkar hefðu orðið 

fyrir slysni og sagði ákærða að hún hafi einungis ætlað að „pota“ í brotaþola með hnífnum, en 

hnífurinn hafi við það stungist í gegn. Að lokum stakk kona fyrrverandi sambýlismann sinn í 

öxlina í Hrd. 626/2011, en hún hafði komist að því að hann hefði verið henni ótrúr.  

Í átta dómum er hjúskaparstaðan ekki tekin fram.106 Þó beinast tvö þessara brota að fyrrverandi 

kærustum, sbr. annars vegar L-42/2018 en í því máli er ekkert farið yfir sambandssögu þeirra. 

Hins vegar í Hrd. 195/1988 þar sem kærða var í sambúð með brotaþola í fjögur ár, eða allt til 

ársins 1984. Þar var tekið fram að sambúð þeirra hafi verið stormasöm og að þau hafi bæði 

þurft að fara á slysadeild vegna áverka sem þau höfðu veitt hvoru öðru. Þá eru að lokum 

dómþolar einungis stúlkur í þremur dómanna, 15, 16 og 18 ára, og á því ekki við sérstaklega 

fyrir tvær yngstu að greina hjúskaparstöðu.107 

                                                
106 Hrd. 519/1991, Hrd. 403/1996, Hrd. 479/1993, Hrd. 121/2001, Hrd. 18/2011, Hrd. 74/2011, L-42/2018 og Hrd. 
195/1988. 
107 Hrd. 519/1991, Hrd. 403/1996 og Hrd. 479/1993. 
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Mynd 5 Hjúskaparstaða kvenna sem fremja alvarleg ofbeldisbrot. 

6.2.4. Sakhæfi 
Í einum dómi var minnst á ósakhæfi, Hrd. 479/1993 en þar var ákærðu gefið að sök að hafa 

ráðist að stúlku í félagi við aðra stúlku, sem var ósakhæf sökum aldurs og því ekki ákærð líka. 

Annars voru konurnar í öllum þeim dómum sem hér eru til umfjöllunar metnar sakhæfar. 

Verður þó að setja varnagla við niðurstöðurnar, dómar hafa fallið fyrir héraðsdómum landsins 

þar sem konur ákærðar fyrir 211. gr. hgl. hafa verið metnar ósakhæfar. Hér verða tveir 

héraðsdómar hafðir til hliðsjónar enda þótt þeir séu ekki með í rannsókninni en þar var tveimur 

konum gefið að sök að hafa banað börnum sínum, var málunum ekki áfrýjað til Hæstaréttar. Í 

öðru málinu var konu gefið að sök að hafa sest klofvega ofan á unga dóttur sína og þrengt að 

hálsi hennar þar til hún lést, sjá nánar dóm Héraðsdóms Reykjavíkur 13. desember 2002 í máli 

nr. S-2450/2002. Í hinu málinu, dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 3. febrúar 2005 í máli nr. S-

2492/2004 var talið sannað að kona hafi annars vegar banað 11 ára dóttur sinni með því að 

stinga hana í brjóstkassa með hníf og þannig brotið gegn 211. gr. hgl. og hins vegar gert tilraun 

til þess að bana 14 ára syni sínum með því að stinga hann með hníf í brjóstkassa og bak og 

þannig brotið gegn 211. gr., sbr. 20. gr. hgl. Í báðum dómunum var talið að ákærðu hefðu verið 

alls ófærar um að stjórna gerðum sínum á verknaðarstundu og voru þær sýknaðar af refsikröfu 

ákæruvaldsins sbr. 15. gr. hgl. Þegar litið var til alvarleika háttsemi beggja ákærðu og alvarlegs 

sjúkdóms þeirra þá var þeim báðum í þágu réttaröryggis gert að sæta öryggisgæslu skv. 62. gr. 

hgl. 

6.2.5. Greind 
Aðeins í einu máli, Hrd. 524/2015 er tekið fram að konan sé líklega yfir meðallagi vel gefin. 

Til samanburðar er í Hrd. 9/1982 tekið fram að dómþoli er fremur lítið gefin, með 

greindarvísitöluna 79 og í Hrd. 55/1979 var farin önnur leið og aðeins tekið fram að hún var 
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ekki vanviti. Umfjöllun um greind ákærðu sem talin var innan meðallags í Hrd. 278/2012 er 

eftirfarandi: 

Ákærða sé eðlilega greind og ekkert bendi til að vitræn starfsemi sé skert - Á 
greindarprófi koma fram vísbendingar um misþroska þar sem verklegir (óyrtir) 
þættir mælast í lágri meðalgreind. Heildargreind liggur líklegast á stigi lágrar 
meðalgreindar eða meðalgreindar. Á greindarprófi komu fram vísbendingar um 
vægan misþroska en heildargreind er líklegast innan meðallags og því ekki um 
þroskaskerðingu að ræða. 

Greind er almennt ekki tekin fram í líkamsárásarmálunum, aðeins í einum dómi úrtaksins er 

það gert en ástæðan fyrir því er sú að í málinu er ákært fyrir tilraun til manndráps en sakfellt 

fyrir meiri háttar líkamsárás, sbr. Hrd. 404/1988 en um greind ákærðu segir í dóminum: 

Býr við fremur lága greind. Greindarvísitala alls prófsins mældist 87, sem telst vera 
fyrir neðan meðallag (greindarvísitalan 90-109). Samkvæmt niðurstöðu fyrra 
prófsins samsvara niðurstöður munnlega hlutans greind fyrir neðan meðallag, en 
greindarvísitalan mældist 82. Niðurstöður verklega hlutans samsvara hins vegar 
slöku meðallagi, en þar mældist greindarvisitalan 94. Benti árangur ákærðu á 
prófinu til þess að hún væri treggefin eða tornæm. 

 
Mynd 6 Greind kvenna sem fremja alvarleg ofbeldisbrot. 

6.2.6. Sakarferill 
Í 12 dómum höfðu konurnar ekki hlotið dóm áður108 en í 11 dómum er tekið fram að þær höfðu 

áður hlotið dóm.109 Í tveimur dómum voru ákærðu á skilorði þegar brotið var framið. Algengast 

er að á sakaferli þessara kvenna séu ýmis auðgunarbrot eða skjalabrot. Fíkniefnalagabrot og 

umferðalagabrot eru einnig nokkuð algeng. Ýmis ofbeldisbrot eru líka tilgreind í úrtakinu, eitt 

                                                
108 Hrd. 74/2011, Hrd. 626/2011, Hrd. 96/2002, Hrd. 403/1996, Hrd. 479/1993, Hrd. 93/1985, L-404/2018, Hrd. 
278/2012, Hrd. 524/2015, Hrd. 9/1982, Hrd. 55/1979 og Hrd. 519/1991. 
109 Hrd. 521/2012, Hrd. 18/2011, Hrd. 154/2009, Hrd. 492/1998, Hrd. 157/1996, L-16/2018, L-42/2018, Hrd. 
195/1988, Hrd. 121/2001, Hrd. 232/1992 og Hrd. 404/1988. 
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rán, en það er einnig fellt undir auðgunarbrot, auk þess er eitt tilvik um brot gegn valdstjórninni. 

Líkamsárásir eru þrisvar sinnum tilgreindar á sakaferli kvennanna, eitt manndráp og svo eitt 

brot á hjálparskyldu sbr. 1. mgr. 221. gr. hgl. Tvær konur koma tvisvar fram í dómum; annars 

vegar Hrd. 121/2001 og Hrd. 18/2011 og hins vegar Hrd. 404/1988 og Hrd. 492/1998. Líða 

10 ár milli dómanna í báðum tilvikum en aðeins var farið yfir sakarferilinn í nýrri dómunum.  

 

 
Mynd 7 Sakarferill kvenna sem fremja alvarleg ofbeldisbrot. 

6.2.7. Að hverjum beindust brotin 
Nánar verður vikið að tengslum brotaþola og hinnar brotlegu síðar en hér verður kyn brotaþola 

tilgreint í brotunum.110 Athyglisvert er að í 100% tilvika í manndrápsflokknum var brotaþolinn 

karlkyns en þegar kom að líkamsárásunum jafnast tölurnar út á milli kynjanna. 

 
Mynd 8 Kyn brotaþola. 

6.2.8. Tengsl 
Algengast er í þeim málum þar sem konur eru sakfelldar fyrir manndrápsákvæði 

hegningarlaganna að brotin beinist að núverandi eða fyrrverandi maka, sambýlismanni eða 

kærasta, en það er í 75% tilvika. Þar sem þær eru sakfelldar fyrir líkamsárás er þó algengara að 

um önnur tengsl sé að ræða eða að þær þekktu brotaþola lítið eða ekkert, sem var í 73% tilvika. 

                                                
110 Í þeim dómum þar sem brotaþolar eru fleiri en einn, er aðeins átt við þann brotaþola sem varð fyrir broti sem 
fellur undir þau ákvæði sem hér eru til umfjöllunar.  
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Aðeins einn Hæstaréttardómur fannst sem varðaði aðra fjölskyldumeðlimi en maka hinnar 

brotlegu, sbr. Hrd. 278/2012 þar sem ákærða myrti nýfæddan son sinn.  

Í þeim tilvikum þar sem tengsl eru flokkuð undir önnur tengsl er brotaþoli almennt talinn vera 

kunningi hinnar brotlegu. Í að minnsta kosti tveimur líkamsárásum réðust konurnar á vinkonur 

sínar. Í þeim sex tilvikum þar sem hin brotlega þekkti brotaþola lítið eða ekkert þá voru tengslin 

í gegnum atvinnu brotaþola, áttu sér stað á skemmtistað eða um rán var að ræða. Í þremur af 

þessum sex tilvikum má segja að tengslin hafi verið vegna starfs brotaþola þegar brotið átti sér 

stað en um var að ræða lögreglukonu, starfsmann barnaverndar og eiganda gistiheimilis.111 

Tvær af þessum líkamsárásum áttu sér stað við eða á skemmtistöðum miðsvæðis í Reykjavík. 

Atvikinu sem átti sér stað við skemmtistaðinn Hressingarskálann í miðbæ Reykjavíkur í Hrd. 

479/1993 er lýst á eftirfarandi hátt: 

Ákærða hefur sagt að þær N hafi verið staddar hjá Hressingarskálanum en þó nær 
Lækjargötu þegar stúlka að nafni B hafi komið á tal við sig og sagt að stúlka, sem 
hún benti á þarna skammt frá, hefði barið C, frænku ákærðu, fyrr um kvöldið. Hafi 
B beðið sig um að tala við stúlku þessa en verið geti einnig að B hafi beðið sig um 
að berja stúlkuna. Þær hafi síðan gengið til stúlkunnar og kveðst ákærða hafa spurt 
hana hvort hún hefði verið að berja stúlkuna. Hafi hún svarað að sér kæmi þetta 
ekki við og sagt sér að fara burt. Kveðst ákærða þá hafa ýtt við stúlkunni, sem henni 
var sagt síðar að væri kölluð [...] og kýlt hana á vangann. 

Í síðari dóminum, Hrd. 93/1985 voru málavextir þeir að „til ryskinga kom milli eiginmanna E 

og G í veitingahúsi í R-vík en eiginkonurnar blönduðust í átökin. E veitti G högg í andlitið með 

glasi með þeim afleiðingum að G hlaut alvarlega áverka á vinstra auga og missti svo til sjón á 

því.“ Að lokum var um rán að ræða í miðbæ Reykjavíkur.112 

 
Mynd 9 Tengsl við brotaþola. 

                                                
111 Hrd. 74/2011, Hrd. 154/2009 og L-16/2018. 
112 Hrd. 519/1991. 
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6.2.9. Hverjir stóðu að brotunum 
Konurnar stóðu ekki einar að brotunum í öllum tilvikum, en fleiri sakborningar voru í tveimur 

dómunum sem varða manndrápsákvæði hegningarlaganna og fimm dómum sem varða 

líkamsárásir.  

Í þremur málum voru fleiri sakborningar í héraði en aðeins máli einnar er áfrýjað til æðri 

dómstóla. Í máli L-42/2018 er aðeins ein kona sakborningur en þegar héraðsdómurinn er 

skoðaður er maður ákærður með henni. Í því máli hafði kona ruðst grímuklædd inn á heimili 

brotaþola með öðrum manni og í ákæru var þeim gefið að sök að hafa í félagi ráðist á brotaþola 

og slegið hann með hafnaboltakylfu sem þau beittu til skiptis. Konan var auk þess ákærð fyrir 

að hafa stungið brotaþola í sömu árás með hníf í brjóstkassann. Brot hennar var því talið varða 

við 211. gr., sbr. 20. gr. hgl. og brot mannsins við 2. mgr. 218. gr. Í héraðsdómi var meðákærði 

sýknaður fyrir það brot en ákærða aftur á móti sakfelld fyrir tilraun til manndráps. Samkvæmt 

ákærðu var hlutverk mannsins, meðákærða, að vernda hana. Í Hrd. 121/2001 var kona meðal 

annars ákærð fyrir rán sbr. 252. gr. hgl. og manndráp sbr. 211. gr. hgl. en tveir menn fyrir 

hylmingu sbr. 254. gr. hgl. Voru þeir þó sýknaðir. Jafnframt í Hrd. 403/1996 þar sem aðeins 

mál einnar konu áfrýjað til Hæstaréttar, en í héraði voru þrjár aðrar konur ákærðar. Allar fjórar 

konurnar voru þar ákærðar fyrir 2. mgr. 218. gr. hgl. aðeins ein var þó sakfelld fyrir það ákvæði 

en brot hinna þriggja talið varða við 1. mgr. 217. gr. hgl.  

Að lokum voru sakborningar í Hæstarétti fleiri en einn í Hrd. 519/1991, Hrd. 157/1996 og 

Hrd. 521/2012 en þar voru karlmenn sakborningar ásamt konunum. Í Hrd. 479/1993  var 

stúlka einnig dæmd fyrir að ráðast í félagi við aðra stúlku á þriðju stúlkuna, og var því um að 

ræða tvo gerendur, en aðeins önnur stúlknanna var sakfelld þar sem hin var ósakhæf sökum 

aldurs. 

6.3. Nánar varðandi eðli brotanna 
6.3.1. Verknaðarstund 

Athyglisvert er að dreifing ofbeldisbrotanna fellur hvað mest á fyrstu þrjá og síðustu þrjá 

mánuði ársins. Fimm brot sem vörðuðu við manndrápsákvæði hgl. eða rétt tæplega 63% áttu 

sér stað fyrstu tvo mánuði áranna. Af þeim voru fjögur þeirra fullframin. Einnig áttu langflest 

ofbeldisbrotanna sér stað um helgar, þó líkamsárásarbrotin séu aðeins dreifðari þá gerast 75% 

þeirra brota sem varða við manndrápsákvæði laganna á laugardögum eða sunnudögum. 
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Mynd 10 Mánuður og vikudagar þegar brotin áttu sér stað. 

Algengast virðist vera að alvarlegu ofbeldisbrotin eigi sér stað yfir nóttina, þ.e. frá miðnætti og 

fram undir sex að morgni en það er um 52% heildarbrotanna, en af líkamsárásarbrotunum 

gerast 67% þeirra brota á þeim tíma. Þá er algengast þegar kemur að brotum sem varða 

manndrápsákvæðin að þau gerist yfir daginn þ.e. frá hádegi og fram til klukkan 18 eða 50% 

brotanna. Fæst ofbeldisbrot virðast eiga sér stað á kvöldin, frá klukkan 18 til miðnættis. 

 
Mynd 11 Tími dags þegar brotin áttu sér stað. 

Velta má því upp hvort einhver tenging sé til staðar við neyslu áfengis og annarra vímuefna. Í 

flestum málunum var hin brotlega undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna. Aðeins í 

tveimur dómum þar sem sakfellt var fyrir brot gegn 211. gr. hgl. og 212. gr. hgl. var tekið fram 

að ákærðu höfðu ekki drukkið áfengi þann dag sem brotið átti sér stað, Hrd. 9/1982 og Hrd. 

278/2012 en álykta má af því að þær hafi verið allsgáðar í 25% tilvika. Þá var einungis í einu 

líkamsárásarmálanna tekið fram að sú sem var ákærð var ekki undir áhrifum áfengis sbr. Hrd. 

93/1985 þegar brotið átti sér stað en það er aðeins 7% tilvika. 
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6.3.2. Vettvangur brots 
Algengast var að ofbeldisbrotin ættu sér stað í heimahúsum á sameiginlegu heimili hinnar 

sakfelldu og brotaþola annars vegar og heimili ákærðu hins vegar en þar áttu sér stað 43% 

brotanna í heild. Í líkamsárásarmálunum var þó algengast að brotin áttu sér stað utandyra, en 

það var í 27% tilvika, 20% líkamsárásanna áttu sér stað á heimili hinnar brotlegu. Ekki var 

kona sakfelld fyrir brot gegn manndrápsákvæðum hegningarlaganna annars staðar en í 

heimahúsi að einum dómi undanskildum, Hrd. 278/2012, þar sem vettvangurinn var 

vinnustaður hinnar brotlegu. Í 38% þeirra mála var vettvangur brotsins sameiginlegt heimili 

hinnar brotlegu og brotaþola. 

 
Mynd 12 Vettvangur brots. 

Langalgengast var að brotin ættu sér stað í Reykjavík en af þeim sem voru tilgreind, áttu í 

heildina séð 70% ofbeldisbrotanna sér stað á Stór-Reykjavíkursvæðinu, þar af voru öll nema 

eitt í Reykjavík. 

 
Mynd 13 Bæjarfélag þar sem brotin áttu sér stað. 
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6.3.3. Verknaðaraðferð 
Algengast var að hinar brotlegu beittu hníf við verknaðinn, en í heildina var hnífstunga 

aðalverknaðaraðferðin í 43% tilvika. Í hnífstungumálunum var í 70% tilvika notast við 

eldhúshnífa, en af þeim voru tilgreindir sérstaklega tveir steikarhnífar, búrhnífur, 

flökunarhnífur og grænmetishnífur með grænu skafti. Aðrir hnífar sem voru notaðir voru lítill 

föndurhnífur, vasahnífur með rauðu skafti og að lokum fjaðurhnífur sem opnaðist með takka. 

Í þeim brotum sem vörðuðu manndrápsákvæði laganna var um að ræða hnífsstungu í fimm 

tilvikum eða í um 63% tilvika. Þá var kyrkingu beitt sem verknaðaraðferð í tveimur tilvikum 

en þar var annars vegar um fullvaxta karlmann að ræða sem brotaþola en hins vegar nýfætt 

sveinbarn. Ef verknaðurinn í dómunum fól í sér fleiri en eina aðferð var sú aðferð valin hér 

sem alvarlegustu afleiðingarnar hlutust af. 

 
Mynd 14 Verknaðaraðferð. 

6.3.4. Hvatir 
Aðstæður geta verið með ýmsum hætti og áhugavert að rýna í dómana með það fyrir augum að 

sjá hvað hinni brotlegu gekk til með verknaðinum. Reiði eða geðshræring, afbrýðisemi, 

varnarhvöt, hefnd og/eða fjárhagslegar hvatir geta haft áhrif á aðstæður og athafnir 

einstaklinga. Erfitt getur þó reynst að lesa í það hvað sakborningi gekk til nema játning liggi 

fyrir og geta hvatirnar einnig fallið undir þann flokk að teljast óljósar líkt og raunin er í Hrd. 

524/2015 svo dæmi sé tekið en með fyrirvara um það verður hér gerð tilraun til þess að varpa 

ljósi á þær hvatir sem að baki verknaði hinna ákærðu liggja. Langalgengasti hvati brots í 

þessum flokkum virtist vera reiði, eða alls í fjórum þeirra mála sem vörðuðu manndrápsákvæði 
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hegningarlaganna sem er 50% þeirra mála.113 Reiði virtist einnig vera undirliggjandi hvati í 

fimm líkamsárásarmálum, eða 33% þeirra mála.114 

 
Mynd 15 Hvati brots  í grófum ofbeldismálum þar sem gerendur eru konur. 

6.3.5. Tíðni brota 
Tíðni þessara 23 dóma sem hafa fallið í Hæstarétti eða Landrétti er fremur lág, það hefur aðeins 

gerst fjórum sinnum (2009, 2011, 2015, 2017) að tvö brot í þeim málaflokkum sem hér eru til 

umfjöllunar, hafi verið framin á sama ári, í öllum tilfellum nema einu er um að ræða eitt 

manndrápsmál og eina grófa líkamsárás en árið 2009 eru tvær líkamsárásir. Þess ber líka að 

geta að enginn þessara dóma féll frá 1941 til 1978.  

Flest brotanna í heild áttu sér stað á tímabilinu 1991-2000 þar sem dæmt var fyrir fimm 

líkamsárásarbrot og tvö sem vörðuðu manndrápsákvæði hegningarlaganna. Ef dómar tengdir 

líkamsárásunum eru hins vegar skoðaðir sér, eftir tímabilum, má sjá að flest þeirra brota áttu 

sér stað á tímabilinu 1991-2000 og 2001-2010, en á báðum tímabilunum var dæmt fyrir fimm 

líkamsárásarbrot. Hins vegar féllu á tímabilinu 2001-2010 engir dómanna sem vörðuðu 

manndrápsákvæði laganna. Að lokum á tímabilinu 2011-2018 sem þó spannar styttri tíma en 

hin tímabilin hefur nú þegar verið dæmt í þremur málum sem heyra undir manndrápsákvæði 

laganna, en það voru flest manndrápsmál á einu tímabili. 

                                                
113 H 55/1979, L-42/2018, H 121/2001 og H 232/1992. 
114 H 404/1988, H 154/2009, H 96/2002, H 626/2011 og H 157/1996. 
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Mynd 16 Flokkað í tímabil, ár sem verknaður átti sér stað í alvarlegum ofbeldismálum þar sem gerendur voru konur. 

6.4. Refsingar kvenna 
Í þessum kafla er farið nánar yfir þær refsingar sem konur hafa hlotið eftir að hafa verið 

sakfelldar fyrir manndráp og meiri háttar líkamsárásir í þeim dómum sem hér hafa verið til 

umfjöllunar og þær refsiákvörðunarástæður sem að baki þeim liggja. 

6.4.1. Manndrápsákvæði hegningarlaganna 
Ekki hafa enn fallið mál í þessum brotaflokki hjá konum fyrir Landsrétti en í fimm tilvikum 

hlutu konur dóm í Hæstarétti fyrir manndráp sbr. 211. hgl. Meðaltal hinna dæmdu refsinga í 

þessum málum fyrir héraðsdómstólum landsins eru 11 ár og miðgildi refsinganna 14 ár. Fyrir 

Hæstarétti er meðaltal refsinganna nánast það sama, rétt tæplega 11 ár en miðgildi þeirra 

nokkuð lægra, eða 12 ár. Nöfn dómþola eru birt í öllum dómunum nema einum og er því hlutfall 

þeirra dóma sem hinar brotlegu eru nafngreindar 80%. 
Tafla 10  Dæmdar refsingar fyrir brot gegn 211. gr. hgl.  

Héraðsdómstólar Hæstiréttur 
Hrd. 524/2015 16 ár 16 ár 
Hrd. 121/2001 14 ár 12 ár 
Hrd. 232/1992 4 ár 6 ár 
Hrd. 9/1982 16 ár 14 ára 
Hrd. 55/1979 5 ár 5 ár 6 mán 

Þyngsti dómurinn sem kona fékk á þessu tímabili var 16 ár og sá vægasti 5 ár og 6 mánuðir. 

Greina má töluverðan mun á þessum refsingum en 10 ár og 6 mánuðir voru á milli þyngstu 

refsingarinnar og þeirrar vægustu. Af þessu mátti sjá að það getur verið töluverður munur á 

refsingunum sem þessar konur hafa fengið fyrir brot sem hafa sömu afleiðingar, þ.e. að einhver 
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lætur lífið vegna athafna af þeirra hálfu. Atriði í sambandi við hinar brotlegu, verknaðinn og 

jafnvel brotaþola sjálfan geta haft áhrif á refsiákvörðunina sem slíka en í Hrd. 524/2015 var 

ákærðu ekki talið neitt til málsbóta fyrir verknaðinn en henni var gefið að sök að hafa stungið 

sambýlismann sinn með hníf en stungan var talin hafa verið „kröftug“. Í niðurstöðu héraðsdóms 

sem var staðfest af Hæstarétti kemur eftirfarandi fram um ákvörðun refsingar ákærðu: 

Samkvæmt vottorði sakaskrár ríkisins hefur ákærðu ekki áður verið gerð refsing. 
Þótt mikil áfengisneysla ákærðu kunni að hafa verið meginorsök verknaðar hennar, 
sem og athafna hennar fyrst eftir verknaðinn, hefur það ekki áhrif á ákvörðun 
refsingar fyrir brotið, sbr. 17. gr. og 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga nr. 
19/1940. Brot gegn 211. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 varðar allt að 
ævilöngu fangelsi. Svo sem mál þetta liggur fyrir og með hliðsjón af 
dómaframkvæmd Hæstaréttar þykir refsing ákærðu réttilega ákveðin 16 ára 
fangelsi. 

Í þeim dómi sem ákærða hlaut vægustu refsinguna í þessum flokki, Hrd. 55/1979, var henni 

einnig gefið að sök að hafa stungið fyrrverandi eiginmann sinn með hníf. Við ákvörðun 

refsingar ákærðu var tekið tillit til þess að samband ákærðu og brotaþola hafði verið 

„stormasamt og einkenndist af tilfinningalegu ójafnvægi“ en brotaþoli var talinn hafa misboðið 

og jafnvel misþyrmt ákærðu. Í niðurstöðu Hæstaréttar segir: 

Sakarefni er lýst í hinum áfrýjaða dómi. Atferli ákærðu varðar hana refsingu 
samkvæmt 211. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Staðfesta ber þá 
niðurstöðu héraðsdóms, að 75. gr. sömu laga eigi við um ákvörðun á refsingu 
ákærðu svo og 8. og 9. tl. 1. mgr. 74. gr. þeirra. Ákærða beitti hættulegu vopni við 
framkvæmd brotsins. 

Þegar farið er í hina staðfestu niðurstöðu héraðsdóms kemur eftirfarandi rökstuðningur fyrir 
ákvörðun refsingarinnar: 

Verður að gera ráð fyrir, að ákærða hafi unnið verkið í ákafri geðshræringu og 
óyfirvegað, eða eins og dr. Lárus Helgason segir í skýrslu sinni: „Langvinn 
sársaukafull samskipti, full biturleika og vonbrigða, lyktuðu með örvæntingu." Ber 
þannig að hafa hliðsjón af 75. gr. alm. hegningarlaga, er meta skal viðurlög fyrir 
brot ákærðu. Ákærða iðraðist verksins þegar og kallaði á hjálp og leitaðist þannig 
við að koma í veg fyrir skaðlegar afleiðingar af verkinu. Hún hefur játað brot sitt 
hreinskilnislega og í engu reynt að draga úr ábyrgð sinni á því. Þykir þannig eiga 
að líta til 8. og 9. tl. 74. gr. alm. hegningarlaga við refsimat. 

Ljóst er af fyrrgreindum dómi að refsilækkunarheimildir 74. gr. og 75. gr. hgl. geta haft 

þónokkur áhrif til lækkunar refsinga.  

Aðeins einn dómur hefur fallið þar sem sakfellt er fyrir 212. gr. hgl. sem er sérrefsiákvæði í 

hegningarlögunum. Ef refsingin er borin saman við brot gegn 211. gr. hgl. má sjá að refsingin 

er töluvert lægri, en þrátt fyrir það fellur hún í miðju refsimarka 212. gr. hgl. þar sem hámark 

refsingar fyrir brot gegn ákvæðinu er 6 ár. Eins og farið er yfir í kafla 3.2. um refsiheimildir 

vegna manndrápa má aðeins beita því ákvæði þegar móðir deyðir barn sitt í fæðingu eða undir 
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eins og það er fætt eins og raunin var í umræddum dómi, sjá töfluna hér að neðan. Ákvæðið er 

því eins og áður hefur komið fram bundið við kyn og sérstakar aðstæður sem leiða til þess að 

refsiramminn er færður niður í sérstöku ákvæði frá hinu almenna manndrápsákvæði.  Nafn 

dómþola er ekki birt í dóminum. 
Tafla 11 Dæmdar refsingar fyrir brot gegn 212. gr. hgl.  

Héraðsdómstóll Hæstiréttur 
Hrd. 278/2012 2 ár 3 ár 

Að mati dómsins í Hrd. 278/2012 kom ekki til greina að skilorðsbinda dóminn en því til 

stuðnings var vísað til þess að um mjög alvarlegt brot var að ræða og var talið að 

fangelsisrefsing gæti hjálpað ákærðu að takast á við afleiðingar verknaðarins. 

Innan rannsóknarinnar er dæmt fyrir tvö tilraunarbrot til manndráps en í báðum dómunum er 

refsingin ákveðin óskilorðsbundin. Konurnar er nafngreindar í báðum dómunum og því 

hlutfallið 100%. 

Tafla 12 Dæmdar refsingar fyrir brot gegn. 211. gr. sbr. 20. gr. hgl.  
Héraðsdómstólar Hæstiréttur/Landsréttur 

L-42/2018 5 ár 5 ár 
Hrd. 195/1988 4 ár   2 ár og 6 mánuði 

 

6.4.2. Meiri háttar líkamsárás 
Fyrir Hæstarétti hafa fallið 12 birtir dómar þar sem konur eru sakfelldar fyrir meiri háttar 

líkamsárás sbr. 2. mgr. 218. gr. hgl.  Meðaltal refsinga þeirra fyrir héraðsdómstólum landsins 

er 27 mánuðir eða 2 ár og 3 mánuðir og miðgildi refsinganna 24 mánuðir eða 2 ár. Meðaltal 

refsinga fyrir Hæstarétti er 29 mánuðir eða 2 ár og 5 mánuðir og miðgildi þeirra 27 mánuðir 

eða 2 ár og 3 mánuðir. Í þremur af dómunum eru konurnar ekki nafngreindar og því hlutfall 

birtingar nafns dómþola 75%. 
Tafla 13 Dæmdar refsingar fyrir brot gegn 2. mgr. 218. gr. hgl.  

Héraðsdómstólar Hæstiréttur 
Hrd. 521/2012 4 ár og 6 mánuðir 5 ár og 6 mánuðir 
Hrd. 626/2011 12 mánuðir 12 mánuðir 
Hrd. 18/2011 2 ár og 6 mánuðir 2 ár og 6 mánuðir 
Hrd. 74/2011 8 mánuðir 8 mánuðir 
Hrd. 154/2009 18 mánuðir 15 mánuðir 
Hrd. 96/2002 Sýknuð 15 mánuðir 
Hrd. 492/1998 4 ár  5 ár 
Hrd. 403/1996 2 ár  2 ár 
Hrd. 479/1993 5 ár  3 ár 
Hrd. 519/1991 24 mánuðir 3 ár 
Hrd. 404/1988 3 ár og 6 mánuðir 3 ár og 6 mánuðir 
Hrd. 93/1985 6 mánuðir 6 mánuðir 
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Aðeins ein þessara kvenna var sakfelld fyrir hlutdeildarbrot í líkamsárás og brot hennar var 

heimfært til 2. mgr. 218. gr. hgl., sbr. 22. gr. sömu laga í Hrd. 519/1991 enda talið að hún hefði 

mátt „gera sér grein fyrir hættu þeirri, sem fylgdi beitingu ákærða, X, á hnúajárnunum, en það 

var þáttur í skipulögðum ránum þeirra.“ 

Í dóminum þar sem dæmd var þyngsta refsingin, Hrd. 521/2012 var ákærðu gefið að sök að 

hafa í félagi við aðra beitt brotaþola margvíslegu grófu ofbeldi. Ákærða hafði með brotum 

sínum rofið skilorð reynslulausnar sem hafði áhrif á ákvörðun refsingarinnar ásamt því að 

hversu hættuleg árásin var og þaulskipulögð. Til samanburðar þá voru málavextir í dómi þar 

sem dæmd var vægasta refsingin, Hrd. 93/1985, að eiginkonur blönduðust inn í handalögmál 

eiginmanna sinna á skemmtistað í Reykjavík, ákærða veitti brotaþolanum, hinni eiginkonunni, 

alvarlega áverka á andliti og auga með glasi. Við mat á refsingu ákærðu var litið til þess að 

líkamsárásin hafði verið unnin í áflogum milli brotaþola og ákærðu, þó erfitt væri að komast 

að því hvor þeirra átti upptökin að átökunum.  

Myndin hér að neðan tekur saman lengd refsinga sem fallið hafa í líkamsárásarmálum í 

Hæstarétti þar sem konur eru gerendur. 

 
Mynd 17 Refsingar fyrir brot gegn 2. mgr. 218. gr. fyrir Hæstarétti 

Af tólf dómum var refsingin skilorðsbundin að öllu eða hluta til í sjö dómum. Refsingin var 

skilorðsbundin til 3 ára í Hrd. 74/2011 og var þar vísað til þess að ákærða hafði hreinan 

sakarferil, var ung að aldri og afleiðingar brotsins voru ekki alvarlegar. Þá var fullnustu 

refsingarinnar jafnframt frestað í Hrd. 154/2009 þar sem ákærðu var einnig gert að halda 

almennt skilorð sbr. 57. gr. hgl. í þrjú ár. Sama gilti um ákærðu í Hrd. 403/1996 nema henni 

var gert að halda skilorð í fimm ár. Áhugavert er að bera fyrsta dóminn saman við Hrd. 

479/1993 þar sem refsingin var óskilorðsbundin þrátt fyrir mjög ungan aldur ákærðu en einn 
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dómaranna skilaði þar inn sératkvæði og taldi rétt að fresta fullnustu refsingarinnar sem eftir 

var sbr. 57. gr. a. hgl. og henni gert að halda skilorð í 4 ár ásamt því að hlýða umsjónarskilyrði 

1. tl. 3. mgr. 57. gr. laganna um tilsjónarmann. Í þeim fjórum dómum sem refsingin var 

skilorðsbundin að hluta er skilorðið ákveðið í öllum tilvikum 3 ár sbr. meðal annars Hrd. 

626/2011 og Hrd. 93/1985. Ungur aldur, hegðun að undanförnu og sú meðferð, sem ákærða 

hafði notið, allt frá því er upp um brot hennar komst, var talið hafa áhrif á ákvörðunina í Hrd. 

519/1991 auk þess sem ákærðu er gert að hlýða sérstöku umsjónarskilyrði 1. tl. 3. mgr. 57. gr. 

hgl. á meðan skilorðinu stæði líkt og mælt er með fyrir ákærðu í dóminum hér að ofan.115 Þá 

hefur afstaða brotaþola áhrif á að refsing ákærðu yrði ákveðin skilorðsbundin að hluta í Hrd. 

96/2002 þar sem brotaþolinn bað ákærðu, sambúðarkonu sinni, vægðar. Að lokum þóttu ekki 

efni til að skilorðsbinda refsinguna að neinu leyti hjá ákærðu í ljósi alvarleika verknaðarins í 

Hrd. 521/2012 en hún hafði jafnframt rofið skilorð með brotinu líkt og raunin var með einu 

brotanna í Hrd. 154/2009. 

Refsingar fyrir 1. mgr. 218. gr. hgl. eru að meðaltali 13 mánuðir bæði í héraði og hjá æðri 

dómstólum. Nafn dómþola er birt í 2 dómum og er hlutfallið því 67%. 
Tafla 14 Dæmdar refsingar fyrir brot gegn 1. mgr. 218. gr. hgl.  

Héraðsdómstólar Hæstiréttur/Landsréttur 
L-404/2018 12 mánuðir 18 mánuðir 
L-16/2018 10 mánuðir 10 mánuðir 
Hrd. 157/1996 18 mánuðir 12 mánuðir 

Í tveimur nýjustu dómunum er refsingin skilorðsbundin sbr. 57. gr. hgl. í báðum tilvikum til 3 

ára, í L-16/2018 var refsingunni frestað í heild sinni en að hluta í L-404/2018. Síðarnefndi 

dómurinn var sá eini sem sakfellt var fyrir 1. mgr., 2. mgr. 218. gr. b hgl., þrátt fyrir það var 

ákveðið að hafa hann þessum flokki. 

6.5. Ákvörðun refsingar  
Dómstólarnir eru stjórnskipulega bundnir af þeim lagaramma sem löggjafinn hefur sett, sbr. 

61. gr. og 1. mgr. 69. gr. stjsk. Þurfa þeir því að virða lágmarks- og hámarksrefsingar 

lagarammans í sérhverju máli og halda sig innan þeirra við ákvörðun refsingarinnar. Að því 

sögðu eiga dómarar einnig að líta til lögmæltra refsilækkunar- og refsihækkunarheimilda við 

ákvörðun sína.116 Í íslenskum refsirétti er byggt á „refsimarkastefnu“ þegar kemur að refsingum 

                                                
115 Hrd. 479/1993. 
116 Róbert R. Spanó, „Refsiréttur“ í Róbert R. Spanó (ritstj.), Um lög og rétt. Helstu greinar íslenskrar lögfræði. 
(Bókaútgáfan Codex 2006) 365. 
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einstakra refsiákvæða.117 Með því er átt við refsirammann sem ákveðinn er af löggjafarvaldinu, 

þ.e. hámark og lágmark refsinga fyrir hvert brot fyrir sig. Dæmi um það er til að mynda fyrir 

meiri háttar eða stórfellda líkamsárás, sbr. 2. mgr. 218. gr. hgl. þar sem hámark refsinga er 

ákveðið 16 ár eða þegar um manndráp af ásetningi er að ræða sbr. 211. gr. hgl. er hámark 

refsinga ótímabundið þ.e. ævilangt fangelsi, lágmarkið í sama ákvæði er 5 ára fangelsi.118 

Refsiramminn ræðst af mati á alvarleika þeirra brota sem hvert og eitt ákvæði tekur til.119 Af 

þessu er ljóst að löggjafinn gefur dómstólum, sem þurfa að halda sér innan refsiramma 

löggjafarvaldsins, töluvert svigrúm við ákvörðun refsingar. Vissulega hafa dómarar það fyrir 

augum að meginreglu til að sambærileg mál skuli fá sambærilega meðferð. Almennt verður því 

að telja það mikilvægt að hending ráði ekki refsingu ákærðra einstaklinga og að refsing þeirra 

sé að meginstefnu til svipuð refsingu þeirra sem áður hafa hlotið dóm vegna sams konar brota. 

Refsingar eiga ekki að vera aðrar eða eðlisólíkar í slíkum tilvikum.120  

Að því sögðu geta ýmis atriði haft áhrif á refsingar tiltekinna mála sem fara fyrir dómstóla. 

Atriði sem hafa áhrif á refsihæð tiltekinna mála hjá dómstólum er meðal annars að finna í 

ákvæðum VIII. kafla hegningarlaganna. Löggjafinn veitir dómstólum töluvert svigrúm til þess 

að taka tillit til atriða sem skipta máli og meta þau dómþolum til málsbóta eða refsiþyngingar 

áður en þeir komast að niðurstöðu sinni. Refsingar eru því byggðar á heildarmati á atvikum og 

aðstæðum dómþola. Þessum niðurstöðum dómstóla er almennt gerð ágæt skil í dómunum en 

ástæða getur jafnframt verið til þess að taka ákvörðun um skilorðsbindingu refsingar.121 

6.5.1. Refsilækkunarheimildir 
Tilraun og hlutdeild 

Heimild til þess að lækka niður refsingu vegna tilraunar er að finna í 2. mgr. 20. gr. hgl. en 

samkvæmt heimildinni má dæma í slíkum tilvikum lægri refsingu en þegar um fullframið brot 

er að ræða. Sér í lagi þegar af tilrauninni má sjá að brotamaðurinn eða -konan séu ekki eins 

hættulegir einstaklingar og vilji þeirra ekki jafn harðnaður og almennt má ætla um þá 

einstaklinga sem fullfremja slík brot. Sömuleiðis er heimild í 2. mgr. 22. gr. hgl. til þess að 

dæma vægari refsingu þegar líta má svo á að hlutdeild þátttakanda í brotinu sé til að mynda 

smávægileg. 

                                                
117 Jónatan Þórmundsson, „Rökstuðningur refsiákvörðunar“ í Viðar Már Matthíasson (ritstj.) (Háskólaútgáfan 
2003) 12 <https://skemman.is/bitstream/1946/8591/1/Lagadeild%202003.pdf> skoðað 1. maí 2019. 
118 Björg Thorarensen o.fl., Um lög og rétt. Helstu greinar íslenskrar lögfræði. (Róbert R. Spanó ritstj., 
Bókaútgáfan Codex 2006) 365. 
119 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir (n. 1) 77. 
120 Róbert R. Spanó (n. 116) 366. 
121 sama heimild 366–7. 
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74. gr. hgl. 
Í ákvæði 74. gr. hgl. eru að finna ýmis atriði sem heimila lækkun á refsingu niður fyrir það 

refsilágmark sem tilgreint er í refsiákvæðum sbr. 1. mgr. eða jafnvel að refsing skuli vera felld 

niður að öllu leyti sbr. 2. mgr. ákvæðisins.122 Að meginreglu til virðist ákvæðið ekki vera oft 

notað til þess að færa refsingar niður fyrir hin almennu refsimörk í alvarlegum ofbeldisbrotum 

eins og manndrápi og meiri háttar líkamsárásum en frekar litið til þeirra sakborningum til 

málsbóta innan almenna refsirammans.123 Ástæður refsilækkunar eru tilgreindar í níu töluliðum 

í 1. mgr. 74. gr. hgl. og eru þær að meginstefnu til frjálsar heimildir til refsilækkunar fyrir 

dómstólum. 

Í fyrsta tölulið 1. mgr. 74. gr. hgl. er refsilækkunarheimild sem er ætlað að ná yfir þau tilvik 

þegar farið er út fyrir takmörk leyfilegrar neyðarvarnar eða neyðarréttar á grundvelli 12. og 

13. gr. hgl.124 Ekki var byggt á heimildinni til þess að færa refsingu niður fyrir refsimörkin við 

ákvörðun refsingar í þeim dómum sem hér voru til skoðunar en þó var vísað til töluliðarins í 

tvígang. Ekki þóttu efni til þess að ákvarða refsingu með hliðsjón af ákvæðinu í L-42/2018 þar 

sem ákærða var sakfelld fyrir tilraun til manndráps skv. 211. gr. sbr. 20. gr. hgl. en í dóminum 

kemur fram í því sambandi:  

Kvaðst ákærða hafa lamið [X] einu sinni í höfuðið með hafnaboltakylfunni, en 
hann hafi sett hendurnar fyrir sig þegar hún sló í annað sinn. „Svo fer ég bara í hann 
og þetta gerist ógeðslega hratt.“ Hún hafi hrint honum áfram með kylfunni. Fleira 
fólk hafi verið á staðnum og brotaþoli sagt þeim að hlaupa út. Slagsmálin hafi borist 
út og hún endað á tröppunum á bakinu. Brotaþoli hafi þá otað að henni hnífnum 
hennar en sennilega hafi hún misst hann úr buxnavasa sínum þegar hún sparkaði 
upp fyrir sig. Kvaðst hún hafa reynt að verja sig og tekið um hnífinn með hægri 
hendinni og utan um höndina á honum. Kvaðst hún hafa baslað við að ná hnífnum 
með báðum höndum. Hún hafi heyrt, að hún taldi, H öskra „hnífur“ og þá hafi hún 
rifið hnífinn úr höndum brotaþola og skorið sig í leiðinni. Á þessum tímapunkti 
hafi meðákærði komið og neglt hendinni á henni í vegginn og náð hnífnum af 
henni. Taldi hún líklegt að brotaþoli hefði verið stunginn einhvern tímann í þessari 
atburðarás. 

Sama gilti í L-404/2018 þar sem kona var sakfelld fyrir líkamsárás skv. 1. mgr. 218. gr. hgl. 

Þar var hvorki 2. mgr. 12. gr. hgl. talin eiga við um verknaðinn né 1. tl. 74. gr. hgl. en almennt 

má líta svo á að þar sem neyðarvörn sleppir tekur 1. tl. við. Við ákvörðunar refsingar í dóminum 

var þó litið til 3. mgr. 218. gr. c. hgl. sem einnig hefur að geyma refsilækkunarheimild þegar 

líkamsárás er unnin í átökum eða áflogum eða þegar brotaþoli á upptök að átökunum með árás 

eða ertingu. 

                                                
122 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum, bls 259. 
123 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir (n. 1) 111 og 221. 
124 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 122) 259. 
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Annar töluliðurinn vísar til ungs aldurs hins brotlega, sbr. 2. tl. 74. gr. hgl. þá er einnig vísað 

til aldurs í 70. gr. hgl. en hér er sá grundvallarmunur að 2. tl. 74. gr. er notaður til refsilækkunar 

eða brottfalls refsingar þegar hinn brotlegi er undir 18 ára aldri og full refsing ónauðsynleg eða 

jafnvel skaðleg. Þar er jafnframt sérstaklega tilgreint refsihámark fyrir þann aldurshóp sem 

fellur undir ákvæðið, en ekki má dæma þá í þyngri refsingu en sem nemur 8 ára fangelsi. Ólíkt 

öðrum töluliðum ákvæðisins er hér að finna bundna refsilækkunarheimild fyrir unga 

brotamenn.125 Umfjöllun um 70. gr. hgl er hér fyrir neðan, í kafla 6.5.3. um 

refsiákvörðunarástæður, en þar getur ungur aldur dómþola verið metinn honum til málsbóta. 

Almennt var ekki vísað til ungs aldurs sbr. 2. tl. 74. gr. hgl. í dómunum þegar sakfellt var fyrir 

manndráp skv. 211. gr. hgl. Þó var vísað til töluliðarins í tveimur dómum þar sem konur, eða 

stúlkur, voru sakfelldar fyrir líkamsárás, sbr. 2. mgr. 218. gr. hgl. Ákærða var 16 ára í Hrd. 

479/1993 en við ákvörðun refsingar fyrir héraðsdómi var sérstaklega litið til ungs aldurs hennar 

sbr. 2. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. Einnig var byggt á 2. tl. 74. gr. hgl. í Hrd. 519/1991 þar sem stúlka 

var sakfelld fyrir líkamsárás sem leiddi til dauða skv. 2. mgr. 218. gr. sbr. 22. gr. hgl. en 

verknaðinn framdi hún í félagi með dreng sem var litlu eldri. Höfðu þau skipulagt rán í miðbæ 

Reykjavíkur þar sem hún fékk tvo menn með sér á afvikinn stað þar sem drengurinn réðst á þá 

með ofbeldi og þau rændu þá. Í niðurstöðu Hæstaréttar kemur eftirfarandi fram:  

Ákærðu eru bæði sakhæf. Bæði ránin voru framkvæmd á mjög fólskulegan hátt, og 
annað þeirra hafði í för með sér andlát þess, er á var ráðist. Þau hafa hins vegar 
ekki áður hlotið dóm um brot á refsilögum og voru mjög ung, þegar þau frömdu 
verknaðinn, hann 17 ára, en hún 15 ára, og ber að taka tillit til þess við ákvörðun 
refsingar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 74. gr. almennra hegningarlaga.  

Að ákærði telji verknaðinn ekki réttarbrot sbr. 3. tl. 74. gr. hgl., er hæpið að komi til álita í 

þeim málaflokkum sem hér eru til umfjöllunar en erfitt er að bera fyrir sig í alvarlegri 

ofbeldibrotum eins og meiri háttar líkamsárásum og manndrápum misskilning eða 

vanþekkingu á þeim réttarreglum sem gilda um slík brot.  

Sé brot framið í mikilli reiði eða geðshræringu vegna ólögmætrar árásar eða stórfelldrar 

móðgunar brotaþola getur 4. tl. 74. gr. hgl. átt við. Samkvæmt greinargerð með lögum er ekki 

settur áskilnaður við að reiðin eða geðshræringin sé vakin með árás á eða móðgun við þann 

mann sjálfan, sem brotið fremur.126 Þessi heimild er töluvert lík 75. gr. hgl. sem þó hefur að 

geyma aðeins rýmri heimildir sbr. umfjöllun hér að neðan.127 Aðeins einu sinni var vísað beint 

til þess að brot var framið í reiði eða geðshræringu vegna árásar eða móðgunar brotaþola, sbr. 

                                                
125 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir (n. 1) 221–2. 
126 Alþt. 1939, A-deild, 369. 
127 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 122) 260. 
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4. tl. 74. gr. hgl. við ákvörðun refsingar eftir sakfellingu á broti gegn 211. gr. hgl. og samhliða 

því vísað til 75. gr. hgl. en það var í Hrd. 232/1992 þar sem kona svipti sambýlismann sinn lífi 

með því að stinga hann með flökunarhnífi í hjartastað. Með dómi Hæstaréttar var henni gert að 

sæta 6 ára fangelsi og með því var dómur héraðsdóms staðfestur að öðru leyti en því að refsing 

hennar var hækkuð um 2 ár, án frekari útskýringa. Áhugavert er að merkja að refsiákvörðun 

héraðsdómsins er eina dæmið af þeim málum sem tekin voru inn í rannsóknina þar sem 

refsingin var færð niður fyrir lágmark 211. gr. hgl. Við ákvörðun refsingarinnar í héraðsdómi 

kom meðal annars eftirfarandi fram: 

Hins vegar hlýtur að vega hér þungt, þegar refsing ákærðu er ákvörðuð, að [X] 
misbauð henni, þegar hann afdráttarlaust synjaði réttmætrar beiðni hennar um, að 
gestir sínir færu úr íbúðinni. Það, hversu lögreglan var illa í stakk búin til að koma 
henni í þessu sambandi til aðstoðar, jók á reiði hennar sem og, að því er virðist, 
kæruleysisleg viðbrögð [brotaþola] við yfirvofandi hættu. Full reiði og í mikilli 
geðshræringu, sem [X] með særandi framkomu sinni átti sinn þátt í að skapa, lagði 
ákærða til hans með hnífnum.   

Vísað var til meðal annars 4. tl. 74. gr. hgl. í Hrd. 195/1988 þar sem kona var sakfelld fyrir 

tilraun til manndráps, sbr. 211. gr. sbr. 20. gr. hgl. 

Í hinum áfrýjaða dómi er greint frá stormasamri sambúð ákærðu og [X] og áverkum 
sem hún hafði orðið fyrir af hans völdum, síðast nóttina áður en umræddur atburður 
gerðist. Ákærða hafði hringt í lögregluna þennan dag og beðið um aðstoð vegna 
þess að hún óttaðist ásókn [X]. 

Í dómi L-404/2018 þar sem sakfellt var fyrir líkamsárás skv. 1. mgr. 218. gr. hgl. var aftur á 

móti ekki fallist á að 4. töluliðurinn ætti við og þar af leiðandi hafði hann ekki áhrif á ákvörðun 

refsingarinnar. Hins vegar var í málinu litið til 3. mgr. 218. gr. c. hgl. við ákvörðun 

refsingarinnar. 

Ekki verður farið hér nánar í 5.-7. tl. 74. gr. hgl. þar sem ekki var vísað til þeirra í framkvæmd 

þeirra dóma sem hér voru skoðaðir.  

Þegar sakborningur reynir að koma í veg fyrir skaðlegar afleiðingar verksins eða bæta úr 

tjóninu, sbr. 8. tl. 74. gr. hgl. Hér er einnig átt við það þegar sá eða sú brotlega reynir eftir 

fremsta megni að koma í veg fyrir þessar skaðlegu afleiðingar eftir fullframninguna.128 Í 

tveimur dómum, Hrd. 55/1979 og Hrd. 232/1992, var tekið tillit til þess að ákærðu iðruðust 

strax og kölluðu eftir hjálp eftir verknaðinn og leituðust þannig eftir því að koma í veg fyrir 

skaðlegar afleiðingar af verkinu, sbr. 8. tl. 74. gr. hgl. Þá taldi Hæstiréttur auk þess rétt að hafa 

hliðsjón af þessum tölulið í Hrd. 9/1982 þrátt fyrir að ákærða greip ekki samstundis til athafna 

                                                
128 sama heimild 262. 
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heldur snéri hún fljótlega eftir verknaðinn til baka í íbúðina og reyndi að draga úr tjóni af 

völdum brotsins með því að tilkynna húsverði um brunann.  

Síðasti töluliðurinn kemur inn á það þegar sakborningur segir af sjálfsdáðum til brots og skýrir 

hreinskilnislega frá öllum atvikum, sbr. 9. tl. 74. gr. hgl. Með þessum tölulið er átt við þegar sá 

eða sú brotlega veitir játningu að fyrrabragði fyrir brotið en einnig þegar sá eða sú brotlega 

leggur sig fram við að aðstoða við að upplýsa um brotið.129 Aðeins var byggt á því við ákvörðun 

refsingar í þremur dómum að konurnar sögðu af sjálfsdáðum til brots og skýrðu 

hreinskilnislega frá öllum atvikum sbr. 9. tl. 74. gr. hgl. þar af í tveimur dómum þar sem sakfellt 

var fyrir manndráp, sbr. 211. gr. hgl. Í báðum dómunum var litið til þess að konurnar játuðu 

brot sitt hreinskilnislega og reyndu ekki að draga úr ábyrgð sinni á því, sbr. dóma Hrd. 55/1979 

og Hrd. 232/1992. Áhugavert er að merkja að báðir þessir dómar hafa það sameiginlegt að 

refsingarnar í þeim eru við lágmark refsimarkanna og eru þetta dómarnir með lægstu 

refsingarnar í þessum flokki. Einnig var í Hrd. 195/1988 þar sem kona var sakfelld fyrir tilraun 

til manndráps skv. 211. gr. sbr. 20. gr. hgl. meðal annars höfð hliðsjón af 9. tl. 74. gr. hgl. við 

ákvörðun refsingarinnar en í dóminum segir „Eftir atburðinn tilkynnti ákærða lögreglunni, að 

hjá henni lægi maður i blóði sínu, og óskaði hún eftir lögreglu og sjúkrabifreið á staðinn. Áður 

kvaðst hún hafa reynt að kalla til sjúkralið, en ekki náð símasambandi við það.“ 

Geðshræring eða skammvinnt ójafnvægi, sbr. 75. gr. hgl. 
Sérstakar aðstæður eins og geðshræring eða skammvinnt ójafnvægi á geðsmunum sbr. 75. gr. 

hgl. geta jafnframt valdið lækkun á refsingu niður fyrir hinn almennu refsimörk. Munurinn á 

þessu ákvæði og 4. tl. 74. gr. hgl. er í aðalatriðum sá að áskilnaðurinn um að brotaþoli hafi 

vakið upp þetta ástand með framferði sínu er ekki til staðar í 75. gr. Segja má því að síðarnefnda 

ákvæðið hafi að geyma rýmri heimildir til refsilækkunar. Með vísun til ójafnvægis á 

geðsmunum er hér lykilatriði að aðeins er um skammvinnt ójafnvægi að ræða og ekki 

langvarandi annmarka líkt og kveðið er á um í 15. gr. og 16. gr. hgl.130 Í 75. gr. er einnig tekið 

á því þegar hinir brotlegu hafa sjálfir komið sér í það ástand sem hér um ræðir með neyslu 

áfengis en almennt er á því byggt í löggjöfinni að ekki er hægt að komast undan ábyrgð á 

athöfnum sem framkvæmdar eru í ölvunarástandi eða undir áhrifum annarra vímuefna.131 Í 

tveimur dómum var vísað í 75. gr. hgl. en í Hrd. 232/1992 var sami rökstuðningur talinn ná til 

ákvæðisins og fjallað er um í umfjöllun 4. tl. 74. gr. hgl. þar sem dómurinn er einnig reifaður, 

vísast því í þá umfjöllun hér. Þá var eftirfarandi tekið fram í Hrd. 55/1979: 

                                                
129 sama heimild 263. 
130 sama heimild. 
131 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir (n. 1) 87. 
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Af þeim gögnum um sambúðarferil ákærðu og [X], sem komið hafa fram í málinu, 
er ljóst, að samlíf þeirra var stormasamt og einkenndist af tilfinningalegu 
ójafnvægi. Hvorugu þeirra verður einu um það kennt, en hafa verður í huga, að 
gögn málsins benda til þess, að [X] hafi misboðið ákærðu á ýmsan hátt, jafnvel 
misþyrmt henni. Verður að gera ráð fyrir, að ákærða hafi unnið verkið í ákafri 
geðshræringu og óyfirvegað, eða eins og dr. Lárus Helgason segir í skýrslu sinni: 
„Langvinn sársaukafull samskipti, full biturleika og vonbrigða, lyktuðu með 
örvæntingu." Ber þannig að hafa hliðsjón af 75. gr. alm. hegningarlaga, er meta 
skal viðurlög fyrir brot ákærðu. 

Ekki þótti unnt að beita ákvæði 75. gr. hgl um háttsemi ákærðu í Hrd. 9/1982. Sama gilti um 

L42/2018 þar sem kona var sakfelld fyrir tilraun til manndráps. 

Refsilækkunarheimild 3. mgr. 218. gr. c. hgl. vegna áfloga eða átaka  

Ákvæði eins og 3. mgr. 218. gr. c. hgl. hafa haft áhrif til refsilækkunar vegna áfloga eða átaka 

en byggt var á refsilækkunarheimild 3. mgr. 218. gr. c. hgl. eða eldri samhljóðandi ákvæða í 

fjórum dómum þar sem líkamsárásin var unnin í áflogum, átökum eða vegna ertingar brotaþola 

við ákærðu.132 

6.5.2. Hækkun refsingar 
Heimild til þess að hækka refsingu umfram hin almennu refsimörk er meðal annars að finna í 

77. gr. hgl. um brotasamsteypu, ítrekunarákvæði 71. gr. hgl. og síbrotaákvæði 72. gr. hgl.  

Brotasamsteypa sbr. 77. gr. hgl. 
Varðandi ákvæðið um brotasamsteypu þá voru hinar ákærðu konur sakfelldar fyrir fleiri en eitt 

brot bæði í L-16/2018 og Hrd. 154/2009, en í báðum tilvikum rufu þær skilorð með einu 

brotanna. Var þeim í báðum dómunum gerð refsing í einu lagi fyrir brotin sbr. 60. gr. hgl., 77. 

gr. og 78. gr. sömu laga. Þá kom einnig fram í Hrd. 232/1992 að með broti sínu rauf ákærða 

skilorð sem hún hlaut fyrir eins mánaðar fangelsisdóm og voru því bæði málin hennar tekin til 

meðferðar, sbr. 60. gr. hgl. og dæmd í einu lagi eftir reglum 77. gr. hgl. Tvisvar var um að ræða 

skilorðrof á reynslulausn ákærðu, nánar tiltekið í Hrd. 521/2012  og Hrd. 18/2011 og refsing 

þeirra beggja ákveðin með hliðsjón af 77. gr. hgl. Einnig var litið til 77. gr. hgl. við refsingu 

ákærðu í L-42/2018, Hrd. 121/2001 og Hrd. 519/1991. 

Ítrekun sbr. 71. gr. hgl. 

Með ákvæðinu er gefin heimild til þess að eldri brot geti haft áhrif við refsiákvörðun í því skyni 

að þyngja refsinguna.133 Þá má byggja á sérstakri ítrekunarheimild 1. mgr. 218. gr. c. í 

hegningarlögum þegar sá eða sú brotlega hefur áður sætt refsingu meðal annars vegna 217. gr. 

                                                
132 L-404/2018, Hrd. 93/1985, Hrd. 626/2011 og Hrd. 157/1996. 
133 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 122) 266. 
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og 218. gr. hgl eða verið refsað áður fyrir brot sem tengist að öðru leyti vísvitandi ofbeldi, líkt 

og fram kemur í ákvæðinu. Á grundvelli þessarar heimildar er hægt að hækka refsinguna um 

allt að helming. Aðeins í tveimur dómum reyndi á fyrrnefnda ítrekunarheimild og eiga báðar 

konurnar sitt hvora tvo dómana sem falla undir efni þessarar rannsóknar.  

Önnur konan hafði áður meðal annars verið dæmd fyrir brot gegn 211. gr. hgl. með dómi Hrd. 

121/2001 fyrir að hafa ráðist á mann sem lá á dýnu á gólfinu, sest ofan á hann og kyrkt og varð 

það til þess að hann lét lífið. Litið var á verknaðinn í fyrrnefndum dómi ákærðu til 

þyngingarauka í Hrd. 18/2011 þar sem henni var gefið að sök að hafa stungið aðra konu í 

tvígang í höfuðið með hníf og hún sakfelld fyrir brot gegn 2. mgr. 218. gr. hgl. Við ákvörðun 

refsingar kom fram eftirfarandi í dómi Hæstaréttar: 

Ákærða er fædd í nóvember 1961 og á hún sér allnokkurn sakaferil, allt aftur til 
ársins 1992. Frá því ári til ársins 1999 hlaut ákærða 7 refsidóma fyrir skjalafals og 
ýmis auðgunarbrot. Árið 1998 var hún dæmd í þriggja mánaða fangelsi fyrir 
líkamsárás. Hinn 14. júní 2001 var ákærða í Hæstarétti Íslands dæmd í 12 ára 
fangelsi fyrir manndráp og rán. Ákærðu var hinn 12. júní 2008 veitt reynslulausn í 
3 ár á 1440 daga eftirstöðvum refsingar samkvæmt síðastnefndum dómi. Með 
brotum samkvæmt 1. og 2. ákæruliðum rauf ákærða skilorð reynslulausnarinnar. 
Var henni gert að afplána eftirstöðvar refsingarinnar með úrskurði Héraðsdóms 
Reykjavíkur 22. ágúst 2009. 

Í máli þessu er ákærða sakfelld fyrir þjófnaðarbrot, eignaspjöll og sérstaklega 
hættulega líkamsárás. Brot ákærðu samkvæmt fyrrnefndum dómi Hæstaréttar hafa 
ítrekunaráhrif í málinu, sbr. 71. gr., 1. mgr. 218. gr. b. og 255. gr. almennra 
hegningarlaga.  

Hitt málið þar sem byggt er á ítrekun við ákvörðun refsingar ákærðu var konu gefið að sök að 

hafa stungið mann í Hrd. 404/1988, en í því máli var ákærða sakfelld fyrir brot gegn 2. mgr. 

218. gr. hgl. Um það bil 10 árum síðar var hún aftur sakfelld fyrir annað brot gegn sama ákvæði, 

en verknaðurinn í seinna málinu, Hrd. 492/1998, er merkilega líkur hinum fyrri sem og 

málavextir í þeim málum. Í niðurstöðum dómsins þar sem Hæstiréttur hækkar refsinguna sem 

dæmd hafði verið í héraðsdómi kemur fram: 

Sakarferill ákærðu er rakinn í héraðsdómi. Auk annarra brota eru þar talin brot gegn 
lífi manna og heilsu, en 22. maí 1986 var hún dæmd í Hæstarétti fyrir brot á 1. mgr. 
221. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 og 24. maí 1989 fyrir brot gegn 2. 
mgr. 218. gr. sömu laga, en því broti svipar mjög til þess brots, sem hún er hér 
sakfelld fyrir. ... Samkvæmt sakarferli ákærðu og hegðun eftir atburðinn verður 
ekki hjá því komist að þyngja refsingu frá því er ákveðið var í héraðsdómi. 

Aðeins ein kona hefur hlotið fleiri en einn dóm fyrir manndráp en hún var sakfelld fyrir 

manndráp í fyrra skiptið með dómi Sakadóms Reykjavíkur frá 16. desember 1975, mál nr. 

902/1975 og seinna skiptið með dómi Sakadóms Reykjavíkur frá 14. maí 1991, mál nr. 
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250/1991. Þeir dómar verða þó ekki frekar til umfjöllunar hér þar sem þeim var ekki áfrýjað til 

Hæstaréttar. 

6.5.3. Refsiákvörðunarástæður skv. 70. gr. hgl. 
Refsiákvörðunarástæður 70. gr. hgl. hafa að geyma ýmis atriði sem áhrif geta haft á ákvörðun 

refsingar innan hinna almennu refsimarka eða innan sérrefsimarka, en þessi atriði sem eru 

meðal annars tilgreind í níu töluliðum og geta ýmist, sé þeim beitt, virkað hinum brotlega til 

málsbóta eða refsiþyngingar.134 Algengt er að vísað sé til þessara töluliða við ákvörðun 

refsingar í málum sem varða ofbeldisbrot kvenna og líkt og sjá í þessum kafla er algengt að 

bæði séu þá talin fram atriði ákærðu til málsbóta og refsiþyngingar. Þau atriði sem talin eru 

upp í ákvæðinu eru ekki tæmandi þar sem önnur atriði, lögfest eða ólögfest, geta haft áhrif við 

ákvörðun refsingarinnar. Samkvæmt 1. mgr. 70. gr. hgl. ber að taka tillit til eftirfarandi atriða 

við ákvörðun refsingar tiltekinna mála.135   

Hversu mikilvægt það var, sem brotið hefur beinst að sbr. 1. tl. en hvað varðar þau brot sem 

hér eru til umfjöllunar verður þessi töluliður að teljast hafa umtalsvert vægi til þyngingar 

refsingar, þar sem verndarandlag manndrápsákvæða hegningarlaganna, sbr. 211. gr. hgl. og 

meiri háttar líkamsárása 218. gr. er líf, líkami og heilsa einstaklinga. Eðli málsins samkvæmt á 

þessi töluliður því í raun við um öll þau brot sem hér hafa verið til umfjöllunnar.  

Næst er dómurum gefið færi á að meta hversu yfirgripsmiklu tjóni brotið hefur valdið, sbr. 2. 

tl. en með því er átt við hvers konar tjón á líkama eða eignum auk ófjárhagslegs tjóns. Tjón 

hefur mikil áhrif á ákvörðun refsingar fyrir brot gegn 218. gr. hgl. en einn áskilnaðurinn fyrir 

beitingu 2. mgr. þar sem refsimörkin eru töluvert hærri er að stórfellt líkams- eða heilsutjón 

hafi hlotist af verknaðinum.136 Í Hrd. 74/2011 sem varðaði brot gegn 2. mgr. 218. gr. hgl. var 

ungur aldur ákærðu, sakaferill og sú staðreynd að afleiðingar brotsins voru ekki alvarlegar 

atriði sem voru metin ákærðu til málsbóta og hafði meðal annars áhrif á það að refsingin var 

skilorðsbundin.Við ákvörðun refsingar í dómi Hrd. 96/2002 þar sem sakfellt var fyrir sama 

ákvæði var einnig litið til afleiðinga brotsins en í niðurstöðum dómsins segir: 

Hún beitti hættulegu vopni gegn liggjandi manni með atlögu sinni og beindi því 
meðal annars að þeim stað líkamans, þar sem mikilvæg líffæri eru staðsett, og hefði 
atferlið getað haft í för með sér alvarlegar afleiðingar. Hins vegar liggur fyrir sem 
áður segir að árásarþoli hefur náð fullum bata. Að þessu virtu þykir refsing ákærðu 
hæfilega ákveðin fangelsi í 15 mánuði. Þegar litið er til allra atvika, þar á meðal 

                                                
134 Umfjöllun hér er byggð á umfjöllun í bókinni Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir (n. 1). 
135 sama heimild 88–90. 
136 sama heimild 88–9. 
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afstöðu árásarþola, sem hefur beðið sambúðarkonu sinni vægðar, þykir mega 
skilorðsbinda refsinguna að hluta eins og nánar greinir í dómsorði. 

Þá var í Hrd. 157/1996, þar sem sakfellt var fyrir sama lagaákvæði og í dómunum tveimur hér 

að ofan, líkamsárásin talin vera stórfelld og hafa haft varanlegan skaða í för með sér þó ekki 

væri hægt að slá því föstu að minnkandi sjón brotaþola hafi stafað af þeirri árás. Að lokum var 

refsing ákærðu fyrir brot gegn 1. mgr. 218. gr. hgl. í L-16/2018 ákveðin samkvæmt ákvæðum 

60. gr., sbr. 77. og 78. gr. hgl. en með hliðsjón af 1. til 3. tölulið 1. mgr. 70. gr. hgl. og fullnustu 

refsingar frestað skilorðsbundið í þrjú ár.  

Hversu mikil hætta var búin af verkinu getur einnig skipt máli sbr. 3. tl. en þar er aðallega litið 

til þess hvar það er framkvæmt, hvernig og hvenær. Hér getur verknaðaraðferðin vegið þungt 

og sér í lagi ef til að mynda vopni var beitt eða ofbeldið meiri háttar. Aðstæður við brotið geta 

einnig skipt hér máli, meðal annars ef brotaþoli var varnarlaus og jafnvel ef árás lítur út fyrir 

að vera tilefnislaus.137 Vísað var beint í 1. og 3. tölul. 1. mgr. 70. gr hgl. við ákvörðun refsingar 

í Hrd. 626/2011 þar sem sakfellt var fyrir brot gegn 2. mgr. 218. gr. hgl. en ákærða veitti 

brotaþola í því máli áverka með hættulegu vopni, þó var það metið henni til refsilækkunar að 

þau voru bæði í miklu tilfinningalegu uppnámi og litið var til 3. mgr. 218. gr. b. hgl. sem er 

sambærilegt ákvæði og er í dag í 3. mgr. 218. gr. c. sömu laga. Refsingin í Hrd. 521/2012 var 

hækkuð um eitt ár en þar var talið vega þungt að um þaulskipulagða og sérstaklega hættulega 

líkamsárás var að ræða sem ákærðu stóðu saman að. Í dómi Hrd. 18/2011 hafði kona stungið 

brotaþola tvisvar í höfuðið með hníf, var það metið henni til refsiþyngingar að atlagan var 

stórhættuleg líkt og segir í dóminum að hending ein hafi ráðið því að ekki hlutust alvarlegri 

afleiðingar af. Varðandi málsbætur kom þar fram að brotaþoli hafi ráðist á ákærðu með 

steikarpönnu og mögulega buffhamri fyrir árásina en það var ekki talið réttlæta svo hættulega 

árás eins og hún gerðist sek um. Við ákvörðun refsingar ákærðu í Hrd. 403/1996 var að lokum 

byggt á því að brot hennar var framið í æsingi sem stafaði af aðstæðum á verknaðarstað og 

hegðun annarra stúlkna en það var metið ákærðu til refsiþyngingar jafnvel þó hún hafi ekki átt 

frumkvæði að líkamsárásinni á brotaþola. Einnig þótti skipta máli við ákvörðunina sú hætta 

sem stafaði af verknaðinum sem auk þess var talinn vera tilefnislaus.  

Aldur hins brotlega getur haft áhrif á ákvörðun refsingarinnar sbr. 4. tl. og getur hér verið bæði 

átt við unga og aldraða. Ekki er sérstök skilgreining á því hvaða aldur heyri undir þennan tölulið 

en ætla má að þar sem 2. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. sleppir tekur 4. tl. 1. mgr. 70. gr. laganna við 

eða eftir að hinir brotlegu ná 18 ára aldri. Varðandi efri mörk þessa sjónarmiðs þá eru þau ekki 

                                                
137 sama heimild 89. 
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jafn augljós. Aldur getur vegið þungt þegar ákveða á refsingu með tilliti til skilorðsbindingar.138 

Tekið var tillit til ungs aldurs ákærðu sem var aðeins 19 ára í Hrd. 232/1992 en jafnframt var 

minnst á það að við verknaðinn beitti hún hættulegu vopni. Í rökstuðningi refsiákvörðunar í 

Hrd. 519/1991 þar sem sakfellt var fyrir brot gegn 2. mgr. 218. gr. voru talin atriði bæði til 

málsbóta fyrir ákærðu og refsiþyngingar: 

Við refsimat í málinu verður annars vegar að líta til þess, að árásir ákærða eru 
fólskulegar, og einkum er löðurmannleg árásin á [X], sem gaf ekkert tilefni til svo 
harkalegrar aðferðar og var með öllu ófær um að veita nokkra mótspyrnu vegna 
ölvunarástands sins. Þá þykir það og vega til þyngingar, að þau yfirgefa bæði [X] 
og [Y] meðvitundarlausa á brotastað og huga siðar ekki að þeim eða gera neinar 
ráðstafanir til þess, að einhver kæmi þeim til hjálpar. Þá verður tregða þeirra til að 
gefa sig fram eftir brotin metin þeim til lasts. Hins vegar verður hinn lági aldur 
þeirra og það, að þau hafa ekki gerst áður brotleg við refsilög, metin þeim til 
refsimildunar, svo og þykir rétt að taka að einhverju leyti tillit til þess í refsimatinu, 
að ákærðu hafa bæði orðið fyrir slæmri reynslu á bernskuárum (einelti, 
kynferðisáreitni) og búið við slæmar uppeldisaðstæður, sem kunna að geta valdið 
þeim persónuleikatruflunum, sem geri það líklegra, að þau leiðist út í afbrot, en 
aðrir unglingar, sem búið hafa við eðlilegar aðstæður. 

Ungur aldur, hreinn sakaferill og bakgrunnur voru metin ákærðu í málinu til málsbóta sem var 

gefin að sök hlutdeidarbrot í líkamsárás sem leiddi annan árásarþola til dauða. Henni var gert 

að sæta varðhaldi í 3 mánuði og hlaut einnig skilorðsbundin dóm. 

Annað sem getur skipt máli hjá hinum brotlega er hegðun að undanförnu eða áður en brotið á 

sér stað, sbr. 5. tl. 70. gr. hgl. Upplýsingar um hegðun að undanförnu er meðal annars hægt að 

nálgast í gegnum upplýsingar um sakarferil. Hreinn sakaferill getur verkað hinum brotlega til 

málsbóta við ákvörðun refsinga og jafnvel með tilliti til annara atriða líka haft þau áhrif að 

refsing verði ákveðin skilorðsbundin. Að sama skapi getur sakaferill einnig verið metið til 

þyngingar refsingar.139 Dæmi um þetta er til að mynda heimild til refsingar á grundvelli 1. mgr. 

218. gr. b. hgl. þegar einstaklingur ítrekað ógnar lífi, heilsu eða velferð þeirra aðila sem 

ákvæðið nær til. Einnig má vísa til heimildar 1. mgr. 218. gr. c. hgl. þegar sá brotlegi hefur 

áður hlotið dóm fyrir ofbeldisbrot, sem verkar með ítrekunarákvæði 71. grl hgl. Hreinn 

sakarferill ákærðu hafði áhrif í dóminum sem er reifaður hér að ofan, Hrd. 519/1991, þar sem 

refsing ákærðu var skilorðsbundin. 

Ásetningstig getur að auki haft áhrif við ákvörðun refsingar eða það hversu styrkur og 

einbeittur vilji þess brotlega var sbr. 6. tl 1. mgr. 70 gr. hgl. Má ráða af því að þeim mun harðari 

                                                
138 sama heimild. 
139 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 122) 256. 
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sem brotaviljinn er því þyngri ætti refsingin að vera.140 Aðeins í einu máli sem hér var til 

umföllunar var kona sakfelld fyrir brot gegn 2. mgr. 218. gr. b. hgl., L-404/2018 en þar var 

höfð hliðsjón af 1., 2., 3. og 6. tölulið 1. mgr. 70. gr. hgl. Auk þess var vísað til  3. mgr. 70. gr. 

við ákvörðun refsingarinnar en á þeim grundvelli var ákærðu litið til refsiþyngingar að árásinni 

var beint að eiginmanni hennar og með 3. mgr. er vísað til þess að tengslin á milli þeirra þykja 

hafa aukið grófleika verknaðar ákærðu. Refsing konu sem var sakfelld fyrir tilraun til 

manndráps í L-42/2018 var ákvörðuð meðal annars með vísan til 1., 3., 6. og 7. tl. 1. mgr. 70. 

gr. hgl. og litið til þess við ákvörðun refsingarinnar að brotið var fólskulegt, heiftúðugt og 

tilefnislaust. Auk þess var hún talin hafa beitt hættulegum aðferðum og vopnum, en fram kemur 

að hún réðst á brotaþola með hafnaboltakylfu ásamt því að hún stakk hann með hníf í 

brjóstkassa og mildi þótti að ekki fór verr eins og kemur fram í héraðsdómi sem var staðfestur 

af Landsrétti. Að auki var litið til þess að ásetningur hennar til verknaðarins var einbeittur 

taldist það sannað þar sem ákærða stoppaði ekki árásina, hvorki eftir að hafa í tvígang slegið 

brotaþola með kylfunni né síðar. Að lokum var ekki talið að það leysti hana undan refsiábyrgð 

í hvaða ástandi hún var á verknaðarstundu, heldur þótti annarlegt ástand hennar auka á 

alvarleika verknaðarins enda talið að hún hafi algjörlega misst stjórn á sér.  

Hvatir að baki verknaði hins brotlega geta haft áhrif og varpað ljósi á það hvað hinum brotlega 

gekk til verksins. Með því er átt við undirrót verknaðarins óháð saknæmisskilyrðum laganna. 

Hvatir geta eftir sem áður haft áhrif þegar kemur að ákvörðun refsingar þar sem litið er á 

svokallaðar „virðingaverðar hvatir“ sakborningi til málsbóta en til refsiþyngingar verða taldar 

hvatir sem álitnar geta verið vítaverðar.141 Dæmi um það þar sem hvatir eru metnar ákærðu til 

refsiþyngingar er til að mynda í að finna í dóminum sem reifaður er hér að ofan, L-42/2018. 

Framferði hins brotlega eftir hinn refsiverða verknað sbr. 8. tl. 70. gr. hgl. getur skipt máli en 

ákærðu var metið til þyngingar refsingar í Hrd. 492/1998 að hún kom brotaþola sem var 

slasaður ekki undir læknishendur og reyndi að koma í veg fyrir að upp kæmist um verknaðinn 

með því að fá brotaþola til að falla frá ákæru. Í dóminum er refsingin sem dæmd var í 

héraðsdómi hækkuð um eitt ár með tilliti til sakaferils ákærðu og með vísan í hegðun hennar 

eftir atburðinn.  

Einnig getur skipt máli hvort hinn brotlegi hafi veitt af sjálfsdáðum aðstoð eða upplýsingar til 

að upplýsa um brot hans eða aðild annarra eða önnur brot sbr. 9. tl. ákvæðisins. Vísað var til 

þessara töluliða í Hrd. 55/1979 þar sem kona varð manni að bana með hnífstungu í hjartastað 

                                                
140 sama heimild 257. 
141 sama heimild. 
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og var dæmd í 5 ára fangelsi fyrir héraðsdómi er því bætt við í Hæstarétti að ákærða beitti 

hættulegu vopni við framkvæmd brotsins en refsingin hæfilega ákveðin fangelsi í 5 ár og 6 

mánuði. Við ákvörðun refsingar var litið til 75. gr. hgl. og 8. og 9. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. Að 

lokum var vísað til 8. töluliðarins í Hrd. 9/1982, en í því máli var dæmd næst þyngsta refsingin 

fyrir brot gegn 211. gr. hgl. Ákærða í málinu var talin hafa unnið brot sitt með einstaklega 

háskalegum hætti sbr. 164. gr. hgl. þegar hún kveikti í eiginmanni sínum í íbúð þeirra í 

fjölbýlishúsi. Refsing héraðsdóms var ákveðin 16 ár og ekki talin ástæða til þess að beita 

ákvæðum 74. gr. og 75. gr. hgl. til refsilækkunar. Í Hæstarétti var refsingin aftur á móti lækkuð 

um tvö ár með eftirfarandi rökstuðningi.  

Með skýrslum ákærðu, er fá stoð í öðrum gögnum máls, er leitt í ljós, að eiginmaður 
hennar var drykkjumaður, og þykir sýnt, að hann hafi verið mjög erfiður á heimili, 
er hann var þar drukkinn. Hann hafði verið við drykkju og drukkinn á heimilinu frá 
fimmtudagskvöldi 22. janúar 1981 til þess tíma, um kl. 1800 sunnudag 25. janúar 
1981, er ákærða réð honum bana. Ákærða kveðst hafa verið örvingluð þennan dag 
vegna hátternis eiginmannsins á heimilinu og sídrykkju hans, en á heimilinu voru 
börn þeirra hjóna, 5 og 6 ára. Samkvæmt gögnum máls var eiginmaðurinn ofurölvi, 
er ákærða framdi brot sitt. 

Við ákvörðun refsingarinnar í málinu var tekið fram að hafa beri baksvið brotsins í huga ákærðu 

til málsbóta og þá verið að vísa til þeirra erfiðleika sem voru á heimilinu og örvinglan ákærðu 

yfir því, jafnframt var vísað til 8. tl. 70. gr. hgl. þar sem hún snéri við fljótlega eftir brotið að 

íbúðinni og leitaðist eftir að draga út því tjóninu. Á móti þeim sjónarmiðum var henni metið til 

þyngingar refsingarinnar að ákærða sagðist lengi hafa ætlað að svipta eiginmann sinn lífi og 

vann hún auk þess brot sitt á sérstaklega hættulegan hátt. Til samanburðar má líta til ákvörðun 

refsingar.  

Hvað varðar brot gegn 211. gr. hgl. þá var þyngsti dómur sem fallið hefur hjá konu í þessum 

flokki á því tímabili sem hér er til skoðunar 16 ára fangelsi, nánar tiltekið í Hrd. 524/2015. Við 

ákvörðun refsingar var höfð hliðsjón af dómaframkvæmd Hæstaréttar en þó ákærða hafi verið 

mikið ölvuð á verknaðarstundu var það ekki talið eiga að hafa áhrif á ákvörðun refsingar, sbr. 

17. gr. og 1. mgr. 70. gr. hgl. Ákærða neitaði sök í málinu og virðist ekki hafa verið horft til 

neinna atriða henni til málsbóta fyrir verknaðinum við ákvörðun refsingarinnar.  

Til að ljúka umfjölluninni um þær lögmæltu ástæður til refsilækkanna sem nefndar eru í 70. gr. 

hgl. má vísa í skrif Jónatans Þórmundssonar í ritinu Viðurlög við afbrotum, en þar segir: 

„Samræmi er yfirleitt furðugott milli refsiákvörðunar og almenns siðmats og réttarvitundar. 

Kemur það m.a. fram í því, að oft er lögð meiri áhersla á afleiðingar háttsemi en lögin gera ráð 
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fyrir.“142 Áhugavert er að sjá hvernig refsiákvörðunarástæðum er beitt í dómum, sérstaklega 

þegar þeim er beitt þannig að þær vega upp á móti hvor annarri en það er ekki alltaf með þeim 

hætti. Stundum er þeim aðeins beitt til þyngingar refsingarinnar og í öðrum málum aðeins sem 

málsbótum.  

 

                                                
142 sama heimild 254. 
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Niðurstöður 

Í þessari rannsókn voru teknir til skoðunar dómar Hæstaréttar og Landsréttar sem fallið hafa 

vegna brota kvenna gegn manndrápsákvæðum hegningarlaganna, sbr. 211. gr. og 212. gr. hgl. 

og brota sem falla undir skilgreiningu meiri háttar líkamsárásar, sbr. 218. gr. hgl. á árunum 

1941-2018. Áhugavert var að taka fyrir þetta rannsóknarefni vegna þess að alvarleg 

ofbeldisbrot kvenna hafa ekki verið rannsökuð sérstaklega með þessum hætti áður, þ.e. aðeins 

brot kvenna í þessum brotaflokkum og borin saman.  

Í þessari rannsókn var fyrst dregið fram hvaða dómar höfðu fallið í þessum málaflokkum á 

æðri dómstigum landsins. Þar var annars vegar horft á það í hversu mörgum dómum var ákært 

fyrir brot gegn fyrrnefndum ákvæðum og hins vegar fyrir hvað ákærðu í þeim dómum voru 

sakfelldar. Næst var farið dýpra í þá dóma þar sem konurnar voru sakfelldar fyrir brot gegn 

manndrápsákvæði hegningarlaganna eða 218. gr. hgl. til þess að svara spurningunum hverjar 

eru hinar brotlegu, þ.e. konurnar sem voru sakfelldar fyrir þessi alvarlegu ofbeldisbrot sem 

hafa farið fyrir æðstu dómstóla landsins, hvert var eðli þessara brota og hvaða refsingu hlutu 

þær. Til að svara þessum spurningum voru allir dómar Hæstaréttar og Landsréttar sem birtir 

hafa verið í þessum málaflokkum fyrst fundnir og síðar skoðaðir ítarlega. 

Í heildina voru 26 dómar þar sem konur voru ákærðar fyrir brot gegn þessum brotaflokkum en 

sex brot voru talin varða við 211. gr. hgl., tvö við 211. gr., sbr. 22. gr. hgl. og fjögur við 211. 

gr., sbr. 20. gr. hgl. Í ákærum voru 12 brotanna talin varða við 2. mgr. 218. gr. hgl. og tvö við 

1. mgr. 218. gr. en í einu þeirra var einnig ákært fyrir 1. mgr., sbr. 2. mgr. 218. gr. b. hgl. 

Samtals voru því 12 brotanna talin varða í ákæru við manndrápsákvæði hegningarlaganna og 

14 brotanna talin vera brot gegn 218. gr. hgl. Konurnar voru sakfelldar í 23 dómum, átta fyrir 

manndrápsákvæði hegningarlaganna og 15 fyrir meiri háttar líkamsárás. 

Til að varpa ljósi á hinar brotlegu og hverjar þær væru, voru upplýsingar um aldur þeirra, 

menntun, atvinnu, hjúskaparstöðu, sakhæfi, greind, sakarferil og hvernig eða hvort þær 

tengdust  brotaþola, dregnar upp úr dómunum. Af dómunum í þessum málaflokki mátti greina 

að mikill munur var á milli dóma hversu miklar upplýsingar voru gefnar upp sem tengdust 

hinum brotlegu.  Varðandi nafnbirtingu í dómunum þá var nafn kvenna birt í sex dómum af 

átta þar sem sakfellt var fyrir manndrápsákvæði hegningarlaganna, var því nafn dómþola birt í 

75% tilvika. Varðandi dómana fyrir líkamsárásirnar var nafn dómþola birt í 11 dómum af 15, 

eða í 73% tilvika. Hlutfall nafnbirtingar dómþola var því sambærilegt í báðum flokkum, þó það 

sé aðeins algengara í manndrápsmálun að birta nöfn dómþola virðist vera.  
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Í 30% tilvika var ekki hægt að lesa aldur hinna sakfelldu kvenna úr dóminum en að meðaltali 

var aldur hinna sakfelldu 27 ár af öllum þeim dómum þar sem aldur var birtur, sú yngsta sem 

hlaut dóm var 15 ára og sú elsta 47 ára en þær voru báðar sakfelldar fyrir brot gegn 2. mgr. 

218. gr. hgl. Þegar kemur að menntun og atvinnu þessara kvenna voru upplýsingar ekki gefnar 

upp í 83% tilvika eða 19 dómum af 23. Engin hinna brotlegu hafði lokið háskólanámi þegar 

brotið átti sér stað. Atvinna hinna brotlegu var aðeins tilgreind sérstaklega í þremur dómum, 

en þær konur unnu við fisk, í banka og á hóteli.  

Í átta dómum af 23 var hjúskaparstaða ekki tekin fram hjá hinum brotlegu konum, en af þeim 

málum voru tveir dómþolar undir 18 ára aldri, svo eðlilegt er ekki sé minnst á það í þeim 

dómum. Tvær konur voru fráskyldar en 57% dómþola giftar eða í sambúð. Í sjö tilvikum voru 

dómþolar giftar og sex í sambúð.   

Varðandi sakhæfið var áhugavert að í engum hinna áfrýjuðu dóma var ákærða sýknuð af 

refsikröfu ákæruvaldsins og talin ósakhæf á grundvelli 15. gr. hgl eða gert að sæta 

öryggisgæslu. Niðurstöðurnar varðandi sakhæfið gefa þó mögulega ekki rétta mynd af 

brotaflokknum í heild sinni þar sem ekki öllum málum var áfrýjað til æðri dómstóla en í því 

sambandi vísast til þeirra héraðsdóma sem nefndir voru þar sem mæður urðu dætrum sínum að 

bana, en taldar ósakhæfar og gert að sæta öryggisgæslu. Þó úrtakið sé ef til vill of lítið til að 

draga víðtækar ályktanir virðist vera að þeim dómum sé síður áfrýjað. Mætti spyrja í sambandi 

jafnvel hvort réttaröryggi þeirra sem ekki eru metnar ábyrgar gjörða sinna sé nægilega tryggt. 

Velta má einnig upp þeirri spurningu af hverju málum ósakhæfra kvenna sé síður áfrýjað og 

þá jafnvel hvort aðgengi þeirra að dómstólum sé ef til vill takmarkaðra. Þá væri einnig 

áhugavert að meta hvort og ef svo er þá að hvaða leyti mál þeirra kvenna sem metnar eru 

ósakhæfar eru ólík hinum í eðli sínu.  

Þegar kemur að greind var mun algengara að upplýsingar um greind ákærðu var birt í dómum 

þegar sakfellt var fyrir manndrápsákvæði hegningarlaganna eða í 75% tilvika (6 dómum af 8) 

Þar má sjá að aðeins ein þeirra kvenna var metin yfir meðalgreind, ein meðalgreind, þrjár ekki 

haldnar greindarskorti og ein undir meðalgreind. Aðeins í einum dómi þar sem sakfellt var fyrir 

meiri háttar líkamsárás eru upplýsingar um greind ákærðu, líklega vegna þess að hún var ákærð 

fyrir tilraun til manndráps og í því tilviki var sú sakfellda metin vera undir mörkum 

meðalgreindar. Erfitt er að draga niðurstöður og sjá hvort greind kvenna hafi áhrif í þessum 

málaflokkum þar sem ekki eru nægar upplýsingar fyrir hendi í dómunum sem hafa fallið og þá 

sérstaklega þegar kemur að meiri háttar líkamsárásum.  
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Einnig ber þess að geta að í 48% (11 af 23 dómum) tilvika voru hinar sakfelldu með sakarferil 

og höfðu helst framið brot áður eins og auðgunar-, skjala-, fíkniefna- eða umferðalagabrot. Í 

þremur tilfellum höfðu hinar sakfelldu áður framið ofbeldisbrot og einu í tilvikinu morð.   

Að lokum var ofbeldi gegn aðilum tengdum ákærðu áberandi þegar farið var yfir alla dómana 

en varðandi tengsl hinna sakfelldu og brotaþola þá var brotaþolinn maki eða fyrrverandi maki 

hinnar sakfelldu í 75% þeirra tilvika sem vörðuðu við 211. gr. hgl. Það var aftur á móti ekki 

eins afgerandi í líkamsárásarmálunum þar sem árásirnar beindust oftar að brotaþola sem 

tengdist konunum með öðrum hætti eins og vináttu eða kunningskap eða jafnvel  þekktu 

brotaþola lítið sem ekki neitt, en það var í 73% tilvika. Af því má draga þá ályktun að 

alvarlegustu brotin í þessum flokki, þ.e. brotin sem varða við manndrápsákvæði 

hegningarlaganna, beinast aðallega að einstaklingum sem eru nákomnir konunum.   

Til að gefa skýrari mynd af eðli brotanna eru upplýsingar varðandi verknaðarstund, vettvang, 

verknaðaraðferð og að lokum hvatir að baki brotinu teknar saman. Þegar verknaðarstund var 

skoðuð mátti greina að flest brotin voru framin um helgar eða 65% heildarbrotanna og í 75% 

tilvika var háttsemin talin varða við 211. gr. hgl. Hvað varðar líkamsárásirnar voru 60% þeirra 

framdar um helgar en áhugavert var að flest þeirra brota sem framin voru á virkum degi voru 

framin á þriðjudegi, en það var 27% tilvika af líkamsárásarbrotunum, eða 4 dómum af 15. 

Varðandi mánuðina mátti sjá að brot á manndrápsákvæðum hegningarlaganna dreifðust 

einungis á fjóra mánuði, fyrstu tvo mánuði ársins janúar og febrúar, og sá síðarnefndi var 

mánuðurinn sem flest brotanna voru framin, og svo júní og júlí. Líkamsárásirnar voru aftur á 

móti dreifðari. Varðandi tímann sem brotin áttu sér stað dreifðust 52% heildarbrotanna á 6 

klukkutíma tímabil eftir miðnætti og fram undir morgun. Velta má því upp í þessu sambandi 

hvort að tenging við neyslu áfengis og annarra vímuefna hafi áhrif á umrædd brot en aðeins í 

tveimur dómum, þar sem sakfellt var fyrir brot gegn 211. gr. hgl. og 212. gr. hgl., var tekið 

fram að ákærðu höfðu ekki drukkið áfengi þann dag sem brotið átti sér stað.  

Varðandi vettvang brotanna var langalgengast að brotin áttu sér stað í heimahúsum. Algengast 

var að ofbeldisbrotin ættu sér stað í heimahúsum á sameiginlegu heimili hinnar sakfelldu og 

brotaþola annars vegar og heimili ákærðu hins vegar en þar áttu sér stað 43% brotanna í heild. 

Stór-Reykjavíkursvæðið var sá vettvangur sem 70% ofbeldisbrotanna í heild áttu sér stað. 

Algengasta verknaðaraðferðin í heildina séð var hnífstunga, eða í 43% tilvika og algengast að 

um eldhúshnífa væri að ræða. Þegar litið er til hvata sem liggja að baki brots er reiði algengust 

eða í 50% manndrápsmála og 33% meiri háttar líkamsárása. Aðrar hvatir sem voru greindar 

tengdust hefndum, fjárhagslegum ávinningi og hræðslu. Í 38% manndrápsmála og 27% tilvika 
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þar sem um meiri háttar líkamsárás var að ræða lágu aðrar hvatir að baki eða óljóst hver hvatinn 

að baki verknaðinum var.  

Áhugavert var þegar kom að refsingunum að þrjár konur, þar af tvær sem rannsóknin tók til, 

höfðu ítrekað brotið gegn ákvæðum hegningarlaganna sem varða við manndráp eða meiri háttar 

líkamsárás en það er 10% þeirra kvenna sem rannsóknin tók til.  

Velta má því upp þeirri spurningu hvort refsingarnar hafi áhrif á alvarleg ofbeldisbrot kvenna 

og hvort þær hafi verið til þess fallnar að draga úr afbrotum af þessu tagi? Jafnframt verður að 

teljast líklegt að aðrar leiðir eins og átak gegn heimilisofbeldi geti dregið úr þeim tilvikum þar 

sem, án þess að það réttlæti þessi brot, einhver tilvikanna virðast hafa átt sér lengri aðdraganda 

hvað varðar ofbeldi innan sambanda brotaþola og ákærðu. Varðandi refsingarnar fyrir brot 

gegn 211. gr. hgl. var meðaltalið í kringum 11 ár hjá bæði héraðsdómstólum og Hæstarétti, en 

þyngsti dómurinn sem kona hefur fengið á þessu tímabili var 16 ár og sá vægasti fyrir brot 

gegn ákvæðinu 5 ár og 6 mánuðir. Er því ljóst að mikill munur er á þessum refsingum eða 10 

ár og 6 mánuðir á milli þyngstu refsingarinnar og þeirrar vægustu. Af þessu er ljóst að það 

getur verið töluverður munur á refsingunum sem þessar konur fá fyrir brot sem höfðu sömu 

afleiðingar, þ.e. að einhver lætur lífið vegna athafna af þeirra hálfu. Munurinn var aðallega sá 

að ekki var fallist á það að ákærða hefði nokkrar málsbætur fyrir svo alvarlegum verknaði í 

þeim dómi sem þyngsta refsingin var dæmd. Áhugavert var að merkja jafnframt að ákærða í 

því máli er sú eina sem var talin vera yfir meðalgreind af þeim málum þar sem upplýsingar um 

greind voru birtar. Aðeins í einu málinu var refsingin lækkuð niður fyrir hin almennu refsimörk, 

í dómi héraðsdóms en refsingin var þó hækkuð í Hæstarétti úr 4 árum upp í 6 ár. Í því tilviki 

var meðal annars hátterni brotaþola litin ákærðu til málsbóta. Brotaþoli með særandi framkomu 

sinni var talinn eiga þátt í aðdraganda árásarinnar og fram kemur að sambúð þeirra hafi verið 

stirð á köflum. Að lokum var vægasta refsingin sem dæmd var í Hæstarétti 5 ár og 6 mánuðir, 

en þar var talið vega þungt, ákærðu til málsbóta, stormasamt samband hennar við brotaþola.  

Meðaltal refsinga fyrir héraðsdómstólum landsins voru 2 ár og 3 mánuðir og fyrir Hæstarétti 2 

ár og 5 mánuðir fyrir brot gegn 2. mgr. 218. gr. hgl.  Refsingar fyrir 1. mgr. 218. gr. hgl. voru 

að meðaltali 1 ár og 1 mánuður bæði fyrir héraðsdómstólum og æðri dómstólum. Varðandi 

refsingarnar í þeim 23 dómum sem konur voru sakfelldar hlutu þær skilorðsbundna dóma að 

öllu leyti eða að hluta í níu tilvikum, en allir þeir dómar vörðuðu meiri háttar líkamsárásir, var 

því dómurinn skilorðsbundinn í 39% tilvika af heildarúrtakinu.  
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Eftir að hafa farið í gegnum þau atriði sem hafa áhrif við ákvörðun refsingar í alvarlegum 

ofbeldismálum má glöggt sjá hvernig ýmis sjónamið við refsiákvarðanir vegast á. Ekki er vafi 

á því að málin varða öll alvarlegan verknað hinna brotlegu kvenna en ekki verður hér tekin 

afstaða til réttlætinga svo alvarlegra brota á grundvelli kyns árásaraðila. Af yfirferð 

refsiákvarðana í alvarlegum ofbeldisbrotum kvenna má þó sjá ýmis atriði talin fram þeim til 

málsbóta sem í þónokkrum málum vísa til baksviðs eða bakrunns þessara kvenna og er 

áhugavert að skoða það í samhengi við heimilisofbeldi sem virtist í einhverjum tilvikum vera 

aðdragandi árásarinnar. 

Að lokum má velta því upp hvort aðrar hegðunarreglur gildi almennt um konur en karla í 

framkvæmd þegar kemur að alvarlegum ofbeldisbrotum eins og manndrápum eða meiri háttar 

líkamsárásum. Ein leiðin til þess að varpa frekara ljósi á þá spurningu en hér hefur verið gert, 

er að rannsaka betur eðli þeirra brota þegar dómþoli er kona. Vegna þess að úrtakið þar sem 

konur eru sakfelldar fyrir manndráp eða meiri háttar líkamsárásir eru einungis 23 dómar, 

upphaflega voru 26 dómar skoðaðir en í tveimur var hin ákærða sýknuð og í einu var brotið 

heimfært til vægara refsiákvæðis,  þá er varasamt að draga of víðtækar ályktanir af 

rannsókninni. Niðurstöður þessarar rannsóknar má þó nota til frekari rannsókna. Frekari 

rannsóknir gætu falist í að skoða nánar sakarferil þeirra kvenna sem fremja ofbeldisbrot. Til 

þess að ná stærra úrtaki og marktækari niðurstöðum væri hægt að taka öll ofbeldisbrot kvenna 

til rannsóknar, þar með talið 217. gr. hgl. sem og þau brot þar sem ofbeldi er notað sem 

verknaðaraðferð eins og t.d. þegar um rán er að ræða sbr. 252. gr. hgl. Einnig væri áhugavert 

að beina athyglinni betur að heimilisofbeldismálum, meðal annars brotum sem varða einnig 

ákvæði 99. og 98. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 og jafnvel kynferðisbrotum kvenna. Í þessu 

samhengi væri sömuleiðis áhugavert að skoða hversu mörg þeirra mála sem berast til lögreglu 

fara fyrir dómstóla hér á landi. Jafnframt væri áhugavert að bera málin sjálf og ákvörðun 

refsinga saman við brot karlmanna til að svara spurningunni hvort kyn hafi áhrif á þær refsingar 

sem ákvarðaðar eru fyrir sambærileg brot. Áhugavert væri einnig að greina hvort þau mál sem 

ekki er áfrýjað til æðri dómstóla hafi eitthvað sameiginlegt. Það gæti til að mynda varpað 

frekari ljósi á það hvort mál ósakhæfra einstaklinga sé síður áfrýjað til æðri dómstóla eins og 

virtist vera af þeim dómum sem hér voru til rannsóknar. Að lokum væri einnig áhugavert að 

bera tíðni brotanna og refsingarnar saman við Norðurlöndin. 
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