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218. gr. [Hafi maður með vísvitandi líkamsárás valdið 

öðrum manni tjóni á líkama eða heilbrigði, og þessar 

afleiðingar árásarinnar verða taldar honum til sakar vegna 

ásetnings eða gáleysis, þá varðar það …1) fangelsi allt að 3 

árum, eða sektum, ef sérstakar málsbætur eru. 

 Nú hlýst stórfellt líkams- eða heilsutjón af árás eða 

brot er sérstaklega hættulegt vegna þeirrar aðferðar, þ. á m. 

tækja, sem notuð eru, svo og þegar sá, er sætir líkamsárás, 

hlýtur bana af atlögu, og varðar brot þá fangelsi allt að 16 

árum.]1 

  

1.  Inngangur 

 

 Daglega verða á vegi okkar fréttir af líkamsmeiðingum, sem átt hafa 

sér stað hér á Íslandi, hvort sem það er sökum þess að einhver rekst í mann 

niður í bæ, eða einhver ákveður að innheimta peningaskuld vegna fíkniefna 

með því að ráðast á skuldarann.   

 Ég velti því oft fyrir mér þegar ég les fréttir af svona verkum hvort að 

árásármennirnir framkvæmi árásina með tilliti til 217. gr. og 218. gr. alm.hgl. 

og hátti árásinni  með heimfærsluna í huga.  Ætli þeir geri sér grein fyrir því 

að um leið og þeir brjóta bein eru þeir komnir inn í  ramma 218. gr. alm.hgl og 

það hvernig þeir fara að því að brjóta beinið, ákveður hvort að brot þeirra 

verði heimfært undir 1. mgr. eða 2. mgr. 218. gr. ?  Þetta eru reyndar ekki 

rannsóknarspurningarnar mínar í þessari ritgerð heldur eru þetta eingöngu 

vangaveltur er varða  efnið sem ég hyggst hér fjalla um á eftir.   

 Í þessari ritgerð hyggst ég fjalla um skilin á milli 1. mgr. 218. gr. og 2. 

mgr. 218. gr. almennu hegningarlaganna. Með því ætla ég að fjalla um þá 

þætti sem hafa áhrif á heimfærsluna er dómstólar ákveða undir hvort ákvæði 

brotið falli. 

 Ég hyggst reifa nokkra dóma þar sem brot gegn 217. gr og 218. gr. hafa 

átt sér stað, og sýna fram á þá venju sem hefur myndast í gegnum árin, þar 

                                                 
1
 Almennu hegningarlögin nr.19/1940 



 3 

sem að ákvæði 217. gr. og 218. gr. eru ekki skýrar hvað varðar orðalag og 

býður því upp á margbreytilega túlkanir á þeim.   

 Samandregið eru spurningarnar eftirfarandi:  Hvaða þættir eru það 

sem verða til þess að að brot verði heimfært undir 2. mgr. 218. gr. frekar en 1. 

mgr. ?  Og skiptir það máli, hvar maður beitir vopninu og hvernig, er kemur 

að því að ákvarða hvort 1 . mgr eða 2. mgr.  eigi við?   

 Ég hef einnig hug á því að kafa dýpra í þá niðurstöðu sem er nánast 

orðin lögfest sökum dómvenju, þ.e. beiti maður hættulegu vopni og áverkanir 

varði við 1. mgr. 217. gr. þá verður það til þess að árásin verður heimfærð 

undir 2. mgr. 218. gr. frekar en 1. mgr. 217. gr.   

 Að lokum vil ég einnig sýna þá dómvenju sem hefur myndast milli 1 

og 2.mgr. alm. hgl. í dómaframkvæmd. 
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2. Réttarsöguleg þróun 

 

 Í Grágás, Staðarhólsbók og Vígslóða nánar tiltekið var fjallað um 

líkamsmeiðingar og að auki fjallaði Jónsbók um líkamsmeiðingar í 

mannhelgisbálki, 14 og 15 kapítula og gilti það sem að þar stóð alveg fram á 

19 öld.2  Með tilskipun sem var gefin út þann 4 október 1833, var 

líkamsmeiðingum skipt í þrjá flokka en þeir voru eftirfarandi skv. 

tilskipuninni: smávægileg, meiriháttar, og stórfelld – líkamsárás.  3 

 Fyrst var talað um smávægilegar líkamsmeiðingar og persónulegt 

ofríki, án þess að við ættu önnur ákvæði tilskipunarinnar, sem krefðust 

strangari refsingar.   

 Í öðru lagi var getið um líkamsmeiðingar sem leiddu til limlestingar, 

ónýtingar á útlim, eða að viðkomandi yrði ófær um að sinna daglegum 

skyldum,  annaðhvort ævilangt eða tímabundið.   

 Að lokum voru tilteknar þær líkamsmeiðingar, sem ekki leiddu til eins 

alvarlegra afleiðinga og þær sem nefndar voru í öðrum flokki. Hver flokkur 

hafði sérstök refsimörk og nokkurt svigrúm var að finna innan hvers flokks.   

 Þessi tilskipun var rótin að ákvæðunum  í almennu hegningarlögunum 

frá 1869, sem voru bein þýðing á hinum dönsku hegningarlögum, sem voru í 

gildi á þeim tíma.  Í þeim mátti finna þessa skiptingu í greinum 202 og 205 þar 

sem að engin refsimörk voru tiltekin og 206 þessar greinar mátti allar finna í 

18. kapítula um líkamlegt ofbeldi og líkamlegar meiðingar,  en í þessum 

ákvæði var ákveðin rammi lögfestur í kringum líkamsmeiðingar brot, sem að 

byggðu í rótina á tilskipuninni frá 1833.  Í eldri lögum Grágás4 og Jónsbók var 

aðferðinni sem beitt var við líkamsárásina tiltekin nákvæmlega  en í lögum 

sem fylgdu á eftir var hún ekki tiltekin eins skýrlega heldur aðallega einblínt á 

                                                 
2
  Jónsbók. 1970 Odense universitetsforlag. 

3
 Grágás, Staðarhólsbók, Vígslóði, 291 – 407.  1879.  Gyldendalske Boghandel.  Kaupmannahöfn. 

4
 Grágás, Staðarhólsbók, Vígslóði, 291 – 407.  1879.  Gyldendalske Boghandel.  Kaupmannahöfn. 
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afleiðingar líkamsárásinnar. Er það bara merki um þá þróun sem hefur átt sér 

stað innan samfélagsins og þær áherslur sem taldar eru vega þyngst á 

hverjum tíma.  

 Helstu breytingarnar sem gerðar voru með lögum nr.19/1940 voru að 

manndráp og líkamsmeiðingar voru sett í XXIII kafla.  Ákvæðin voru 

einfölduð, urðu mun  einfaldari heldur en í 17. og 18. kapítuli laganna frá 

1869. Til að mynda var manndráp talin ein tegund líkamsárásar eftir þessa 

breytingu. 5  Tegundum refsigna var fækkað við brotum gegn þessum 

ákvæðum þannig að þær voru eingöngu nú fangelsisvist og sektir.  Svo var 

það með lagabreytingum sem áttu sér stað 1982 að varðhaldið var afnumið. 6 

 Með lögum nr. 20/1981 urðu flokkar líkamsmeiðingar þrír, ekki 

ósvipað og var í tilskipuninni frá 4. október 1833 og Grágás en þessi skipting 

kom fram í 217. gr. og 218. gr. þar sem að 218. gr. var skipt í tvær málsgreinar 

sem höfðu hvor um sig mismunandi refsimörk.  Áður en þessi breyting átti 

sér stað voru flokkarnir bara tveir þ.e. 217. gr. og 218. gr.  Helsti munurinn á 

þessum greinum er að 217. gr. er skilgreind með neikvæðum hætti og kemur 

þar fram afleiðingar árásar sem eiga undir 217. gr. séu ekki eins alvarlegar og 

afleiðingar þær sem falla undir 218. gr.  Í 218. gr. segir að afleiðingar 

líkamsárásar eru mun alvarlegri heldur en afleiðingar árásar sem á undir 217. 

gr. og að aðferðinni sem að beitt er við árasina vegi þungt þegar að kemur að 

því að heimfæra brotið undir 1. eða 2. .mgr.7. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Ólafur Lárusson: Lög og saga, 1958, Bls 217. 

6
 Jónatan Þórmundarson: Viðurlög við afbrotum.  Rvík. 1992, Bls.97. 

7
 Jónatan Þórmundarson: Viðurlög við afbrotum.  Rvík. 1992, Bls.19. 
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3. Líkamsmeiðingar 

 

Árið 1980 var lögfest lagabreyting á alemnnu hegningar lögunum sem að fól 

meðal annars í sér breytingu á 218.gr. þannig að ákævðinu var skipt upp í 

2.mgr.  Í greinagerðinni sem fylgdi með lögunum kom fram að ætlunin með 

þessum breytingu væri ekki að breyta þeirri dómvenju sem hefði myndast um 

heimfærslu brota á þessu sviði.  Þrátt fyrir að það kom skýrt fram í 

greinagerðinni að ætlunin væri ekki að breyta dómvenjunni sem myndast 

hefði fyrir þessa breytingu þá varð sú breyting þó á framkvæmdinni með 

Skæradóminum nr.67/1993, kúluhamarsdóminum nr.460/1991 og 

Felgulykilsdóminum  nr. 551/2005 en þeir verða reifaðir síðar.  Skæra 

dómurinn og Kúluhamarsdómurinn mynduðu þá vísireglu að þegar að 

hættulegri aðferð er beitt við árás þá getur það orðið til þess að brot verði 

heimfært undir, 2. mgr. 218. gr.  þrátt fyrir að afleiðingarnar eigi undir 217. gr.   

 Þegar þessi breyting tók gildi með lögum nr.21/1980 var þrískipitng 

líkamsmeiðingar brota lögfest, en eins og kom fram í innganginum þá er 

ætlunin hér á eftir að fjalla eingöngu um skilin á milli 1. og 2. mgr. 218. gr. 

 Til eru margar aðferðir til að meiða fólk og afleiðingarnar eru 

fjölbreyttari heldur en verknaðaraðferðir svo það kemur margt til skoðunar 

þegar kemur að því að ákvarða hvernig brot verði heimfært. 

 Eins og kom fram áður þá er ekki tiltekið með tæmandi hætti hverslags 

meiðsl eða hvaða aðferðir verða heimfærða undir hvaða málsgrein 1. mgr.  

217. gr., 1. mgr.  218. gr. eða 2. mgr.  218. gr.  Þrátt fyrir rúmt orðalag þessara 

málsgreina þá hefur verið að myndast dómvenja um hinar ýmsu tegundir og 

afleiðingar sem hafa verið gegnum gangandi í forsendum dóma seinustu ár.  

Þannig  hefur komist frekar  föst venja á að við beinbrot er  annaðhvort 1. 

mgr.  218. gr. eða 2. mgr.  218. gr. beitt. Höfuðkúpubrot varðar alltaf 

annaðhvort við 1. mgr. eða 2. mgr. 218. gr. svo að það að bein brotni, þýðir að 

annarri hvorri málsgrein 218. gr. verði beitt.  
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170/1955  

Tveir menn tókust á fyrir utan pylsubarinn og fóru þau átök þannig 

að brotaþoli hlaut skurð á efri vör, framtönn brotnaði úr efri gómi og önnur 

framtönn losnaði eftir árás þess ákærða. Brot þetta var fært undir 218. gr. 

þar sem að tennur voru brotnar.   

 

 Þessi dómur er grundvallardómur í beinbrotsmálum.  Þar sem 

áverkanir voru tvær brotnar tennur, væri eðlilegt að draga í efa að tennur og 

bein skuli hafa samsvarandi áhrif er kemur að heimfærslu brots.  Í þessum 

dómi byrjar að marka fyrir þeirri venju að brotin lífræn tönn verður til þess að 

brotið verður heimfært undir 218. gr.  Að auki er brotið heimfært undir 218. 

gr. sökum beinbrots svo í raun eru tvær vísireglur að myndast með þessum 

dómi, ein er sú er varðar brotna tönn og hin varðar brotið bein. 

 Þessar tvær vísireglur hafa verið gegnum gangandi í íslenskri 

dómaframkvæmd þegar að kemur að ofbeldisbrotum.  Ef að bein brotnar er 

brotið fært undir 218. gr. og ef að líftönn losnar úr gómi eða brotna þá er 

brotið heimfært undir 218.gr. en það hvernig aðferð er beitt við árásina vegur 

þungt er kemur að heimfærslu undir 1. eða 2. mgr. 

 Það að brjóta tönn getur orðið til þess að 1. mgr.  218. gr. verði beitt, en 

ef tönn skerðist eða losnar án þess að þurfi að fjarlægja tönnina þá verður 

brotið heimfært undir 217. gr. alm.hgl.  Hins vegar ef gervitönn er slegin úr 

munni brotaþola er brotið eingöngu heimfært undir 1. mgr.  217. gr.  Dæmi 

um tannbrotsdóma er neðangreindur dómur. 

 

275/1992    

Maður sem var verulega ölvaður veitir konu á Gauk á stöng, 

bylmingsfast hnefahögg í munninn sem verður til þess að 

framtennur urðu fyrir skaða og brú sem hún var með að 

framtannsvæði varð fyrir svo miklu tjóni að endurbyggja þurfti hana.  
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Ein af tönnunun sem hélt brúnni var brotin en þó ekki það illa að það 

þurfti að taka hana úr. Í niðurstöðu héraðsdóms sem að Hæstiréttur 

staðfesti og þyngdi lítillega kom eftirfarandi fram:,,Þykir því verða 

að leggja til grundvallar vottorð tannlæknisins um, að framtönn í 

Guðrúnu Sigríði hafi brotnað við högg það, sem hún sannanlega 

hlaut af völdum ákærða greint sinn, og afleiðingar orðið þær, sem í 

vottorðinu segir. Með vísan til ofanskráðs telst atferli ákærða varða 

við 1. mgr.  218. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940.” 

 

 Það kemur skýrt fram í þessum dómi, sem dæmt er í tæpum 40 árum 

eftir Pylsubarsdóminn að enn er stuðst við þá reglu sem sett var þar fram er 

varðar brotna tönn.  Í þessu dómi brotnar tönn er heldur brú sem brotaþoli 

var með og verður það til þess að brotið er heimfært undir 1. mgr 218. gr.  

Ítrekar þetta þau áhrif sem að Pylsubardómurinn hefur haft á dómvenju sem 

grundvallardómur í beinbrotsmálum. 

 Á þeim 50 árum sem liðin eru frá dómi nr. 170/1955 þá hefur alltaf 

verið stuðst við þessa vísireglu en dæmi um nýlega dóma þar sem að stuðst 

er við þessa reglu er neðangreindir dómar. 

 

16/2005 

AK og ÓV voru sakfelldir fyrir að hafa í félagi ráðist inn í íbúð A þar sem 

AK barði hann margsinnis með kylfu, með þeim afleiðingum meðal annars 

að A handleggsbrotnaði og ÓV kastaði keramikdiski í höfuð hans. Brot 

ákærðu voru talin varða við 1. mgr. 218. gr. almennra hegningarlaga nr. 

19/1940. 

 

443/1999 

R var sakfelldur fyrir líkamsárás samkvæmt 1. mgr. 218. gr. almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940 með því að hafa veitt B högg í andlitið með höfði 
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sínu, en af því hlaut B þverbrot í miðjum rótum beggja framtanna í efri 

gómi. 

 

 Í fyrri dómum er brotið heimfært undir 1. mgr. 218, hann notar kylfu 

til þess að brjóta hendi brotaþolans en þar sem kylfunni er eingöngu beitt að 

hendi en ekki höfði t.d. þá er brotið heimfært undir 1. mgr.  Hins vegar í 

brotna tvær tennur í brotaþolanum og er brotið því heimfært undir 

1.mgr.218.gr. líkt og um beinbrot sé að ræða.   

 Hvað varðar þá venju sem hefur myndast að því er varðar ýmsa aðra 

áverka sem geta komið fram á tönnum, þá er neðan dómur þar sem tjón á 

tönn er til meðferðar ásamt öðrum brotum : 

191/2000  

Eitt kvöld var lögreglan að handtaka par sem grunað var um rán í 

versluninni Grill- Vídeó.  Er þeir voru að handtaka parið, kom til 

ertinga milli R og lögregluþjónanna sem voru að reyna að koma á hann 

járnum, R brást hinn versti við og skallaði einn lögregluþjóninn í 

framan með þeim afleiðingum, að framtönn losnaði hjá honum.  Þar 

sem að framtönnin losnaði eingöngu án þess að þurfa að fjarlægja hana 

var R dæmdur fyrir brot gegn valdstjórninni eða 1. mgr.  106. gr. 

almennra hegningarlaga en 106. gr. tæmir sök gegn 217. gr. alm.hgl. 

 

 Hér var um að ræða áverka sem heimfærðir eru undir 217. gr. en þar 

sem að hann réðst á lögregluþjón á vakt þá var þetta brot gegn valdstjórninni 

og því er brotið heimfært undir 106. gr. alm. hgl. 

 Og að lokum er hér nefndur dómur þar sem gervitönn losnar í átökum 

þar sem að áverkinn er færður undir 217. gr. alm.hgl. 
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54/1997 

Í þessu máli hafði komið til  stimpinga milli tveggja fornra félaga sem 

endaði með því að annar skallaði hinn með þeim afleiðingum að 

stíftönn, sem er gervitönn og mun viðkvæmari fyrir hnjaski heldur 

en venjulegar tennur, losnaði úr efri gómi, og tannrótin undir 

stíftönninni þríbrotnaði.  Vitni sem var tannlæknir sagði að tönn sú, 

sem brotnaði úr brotaþola, væri stíftönn og að þær væru miklu 

viðkvæmari fyrir höggum en heilar tennur. Í Hæstarétta var 

eftirfarandi tekið fram:,,Áverkanum er nánar lýst í héraðsdómi, og 

styðst sú lýsing við vottorð tannlæknis og framburð hans, eins og 

nánar er rakið í dóminum. Telja verður, að brot ákærða varði við 217. 

gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940.“ 

 

 Í þessu dómi er gerður greinarmunur á því hvort að tönn sé gervitönn 

eða lífræn tönn þar sem að þol þeirra við höggum er ekki eins mikið.  Lífræn 

tönn þolir högg mun betur heldur en stíftönn eins og um er rætt í þessum 

dómi.  Ástæðan fyrir þessum muni virðist vera að ósanngjarnt væri að 

heimfæra brot á gervitönn undir sama ákvæði og brot á lífrænni tönn, ef 

samskonar högg á lífræna tönn hefði ekki haft sömu áhrif á hana.   

 Dómvenja hefur að sama skapi myndast um það hvernig skuli túlka 

þessi líkamsmeiðingarákvæði þannig að það er aðallega horft til fordæma 

þegar að svona mál koma til meðferðar dómstóla.  Skiptingin milli 1. og 

2.mgr. 218. gr. er með þeim hætti að hún bíður upp á matskennda túlkun fyrir 

dómstólanna, það kemur t.d. ekki fram að beinbrot skuli heimfært undir 218. 

gr. alm.hgl., heldur segir eingöngu að hver, sem gerist sekur um líkamsárás, 

enda sé hún ekki svo mikil sem í 218. gr. ef háttsemin er sérstaklega 

vítaverð.”8,  eins og sést af orðalagi 217. gr. þá er greinin heldur rúm og óljós, 

og ekki er tiltekið hvað teljist vera vítaverð árás, og svo stendur í 1. mgr 218. 
                                                 
8
 Almennu Hegningarlögin l.nr.19/1940. 
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gr að hafi maður með vísvitandi líkamsárás valdið öðrum manni tjóni á 

líkama eða heilbrigði, og þessar afleiðingar árásarinnar verða taldar honum til 

sakar vegna ásetnings eða gáleysis”9 og svo í 2. mgr. Nú hlýst stórfellt líkams- 

eða heilsutjón af árás eða brot er sérstaklega hættulegt vegna þeirrar aðferðar, 

þ. á m. tækja, sem notuð eru, svo og þegar sá, er sætir líkamsárás, hlýtur bana 

af atlögu...”10.  Ákvæðið er ekki tiltekið hvað er stórfellt líkams eða -heilsutjón, 

hvað þá tiltekið hvað það er sem gerir árás hættulega sökum þeirrar aðferðar 

sem er beitt í árásinni.  Ákvæðin séu svona víðtæk sökum þess að búist var 

við er þau voru sett að mikil þróun myndi eiga sér stað í þessum málum og 

voru ákvæðin skrifuð svona rúm til þess að veita svigrúm.  Hefur þróuninni 

verið mætt þá með þeirri dómvenju sem hefur verið að myndast í gegnum 

árin.   

 Eins og kom fram í réttarsögulega yfirlitinu þá gerðist það með lögum 

nr. 20/1981 að flokkarnir fyrir líkamsmeiðingar af ásetningi urðu þrír, sbr. 

ákvæði 217. gr um minniháttar líkamsárásir og ákvæði 218. gr. sem skipt var í 

tvo flokka með mismunandi refsimörkum.  Áður voru flokkarnir tveir, 217 og 

218. gr. og skilin voru miðuð við það tjón sem varð á líkama eða heilbrigði.  

Með þessum breytingum var að vissu leyti verið að hverfa aftur til þeirra 

skiptingar sem tilskipunin frá 4. október 1833 hafði komið á.  Þar sem 217. gr. 

er ekki aðal umfjöllunarefnið hér verður umfjöllunin heldur stutt um þá grein.   

 Sú dómvenja hefur myndast að ef notað er hættulegt vopn við árásina 

en  afleiðingarnar varða aðeins við 1. mgr.  217. gr. þá fellur árásin undir brot 

á ákvæði 2. mgr. 218. gr. Þar er þyngri refsing lögð við brot á 217 . gr.  Góður 

dómur þar sem að fjallað var um brot á 217. gr. er t.d.  

 

 

 

                                                 
9
 Almennu Hegningarlögin l.nr.19/1940. 

10
 Almennu Hegningarlögin l.nr.19/1940. 
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513/2004 

 Á var gefið að sök að hafa ráðist inn á heimili A, ýtt honum upp að  

vegg og slegið hann nokkur hnefahögg í andlit og líkama með þeim 

afleiðingum að hann hlaut roða og eymsli yfir báðum kinnbeinum, 

eymsli yfir rifjaboga vinstra megin við hryggsúlu. Talið var sannað 

með framburði vitna og lækna skýrslun sem lögð voru fram við 

meðferð málsins að Á hefði veist að A umrætt sinn á þann hátt að 

varðaði áverkenir vörðuðu við 1.mgr 217. gr. almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940.    

 

 Afleiðingarnar af þessari árás voru eingöngu eymsli og mar 

víðsvegar um líkama en engin beinbrot.  Engri hættulegri aðferð eða 

vopni var beitt við árásina og var því ákvæði 217. gr. beitt þar sem að 

áverkanir voru ekki taldir svo mikil sem í 218. gr er tiltekið. 

 Hvað varðar tvískiptingu 218. gr. alm. hgl í 1. og 2. mgr.   felur sú 

skipting í sér að um leið og bein brotnar eða tönn brotnar, þá er brotið 

heimfært undir 218. gr. en svo fer það eftir því hvort beitt er vopni eða 

hættulegri aðferð við brotið, sem ákvarðar heimfærlsu brotisins.  Sú dómvenja 

hefur fests í sessi að hættuleg aðferð eins og sér verður oftast til þess að brot 

sé heimfært undir 2. mgr.  þó að áverkanir varði eingöngu við 1. mgr. 217. gr. 

alm.hgl.  

  

4.  Saknæmi 

 

Sök og saknæmi eru stundum notuð jöfnum höndum í lögfræðiritum.  

Eðlilegra þykir að halda þeim skýrt aðgreindum svo sem kostur er.  Saknæmi 

er því hér einskorðað við saknæmisskilyrðin ásetningi og gáleysi, sbr. 18. gr. 

alm. hgl.  Sök er oft notuð sem heildarhugtak um saknæmi og sakhæfi, og 

tekur þá til allra huglægra og hlutlægra atriða í heild sinni, sem eftir 
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refsiákvörðunarreglum og sjónarmiðum geta haft áhrif á refsihæðina, sbr. 100. 

gr. alm.hgl. eða 216. gr.  alm. hgl.  Hugtökin sök eða sekt eru notuð í 

réttarfarsmerkingu um öll þau atriði í heild, bæði hlutlæg og huglæg sem 

sanna verður, til þess að um sakfellingu geti orðið að ræða.  . 11 

 Í 18. gr. alm.hgl. eru saknæmisskilyrðin tilgreind en þar stendur:12 

 Verknaður, sem refsing er lögð við í lögum þessum, er ekki saknæmur, 

nema hann sé unninn af ásetningi eða gáleysi. Fyrir gáleysisbrot skal því 

aðeins refsa, að sérstök heimild sé til þess í lögunum.13 

 

4.1. Ásetningur 

  

Ásetningur eða gáleysi eru aðal atriðin í  18. gr. enda þarf annað hvort þessara 

skilyrða að vera til staðar  er verknaðurinn er framinn til að hann teljist 

saknæmur. Ásetningi vegur þyngra heldur en gáleysi í þessu ákvæði.  Það 

kemur fram í þessari grein að ásetningur gildir undantekningarlaust fyrir 

hegningarlögin í heild og því er óþarfi að tilgreina hann í einstökum 

ákvæðum laganna.  Óvíða í sérrefsilöggjöf er að finna lögbundna takmörkun 

við ásetning eða tiltekið ásetningsstig.  Í undantekningartilvikum er gáleysi  

útilokað sem refsiskilyrði. 14  

 Ásetningur er hugtak sem nær yfir þá huglægu afstöðu sem  

brotamaður tekur til þess brots sem hann fremur.  Ásetningur felst í því að 

ákveða hversu mikill vilji brotamannsin hafi verið til að berja brotaþolann og 

hvort að vilji og vitund brotamannsins hafi staðið til þeirra afleiðinga sem að 

verða af árásinni eða gerði brotamaðurinn sér ekki grein fyrir þeim 

afleiðingum sem gátu orðið út frá tiltekinni árás.15 Oftast ef saknæmis 

                                                 
11

 Jónatan Þórmundsson. 1999. Afbrot og refsiábyrgð I.    Háskólaútgáfan Reykjavík. Bls.37-41. 
12

 Jónatan Þórmundsson.  2002. Afbrot og refsiábyrgð II.  Háskólaútgáfan Reykjavík. Bls. 13. 
13

 Almennu Hegningarlögin l.nr.19/1940. 
14

 Jónatan Þórmundsson.  2002. Afbrot og refsiábyrgð II.  Háskólaútgáfan Reykjavík.Bls.58-65. 
15

 Jónatan Þórmundsson.  2002. Afbrot og refsiábyrgð II.  Háskólaútgáfan Reykjavík.Bls.58-65. 
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skilyrðið er kannað nægir yfirleitt að staðreyna, hvort um ásetning sé að ræða 

eða gáleysi.  Stundum er gáleysi útilokað eða þá takmarkað við stórkostleg 

gáleysi.  Í 6. tl. 1. mgr. 79. gr. alm.hgl. er ákvæði um áhrif saknæmis á 

refsiákvörðun.  Það sést hins vegar ekki oft að í forsendum refsidóma sé 

skírskotað til þess ákvæðis hegningarlaganna þar sem talað er um styrkan og 

einbeittan vilja:16 

 

52/1997 

Aðili á 18. ári sat að drykkju  með félögum sínum á Akureyri Eftir að 

hafa drukkið töluvert magn af áfengi fór hann fótgangandi um bæinn 

og endaði sá göngutúr við veiðibúð eina í bænum sem hann braust 

inn í.  Þegar að inn var komið stal hann riffli og skotum í riffilinn.  Í 

framhaldi af því hélt hann göngu sinni áfram.  Á göngutúr sínum 

skaut hann úr riflinum á mismunandi stöðum í bænum.  Hann skaut 

t.d. út á sjóinn, hótaði að skjóta tvo stráka sem voru á leiðinni í bæinn 

og endað síðan á því að skjóta vegfaranda í andlitið og tvisvar í 

hnakkann ásamt því að berja hann endurtekið í andlit og hnakka uns 

hann lét lífið.  sú staðreynd að hann hætti ekki árásinni á manninum 

eftir að hafa skotið manninn í andlitið, heldur hélt áfram á svo 

svívirðilegan hátt sýndi styrkan og einbeittan vilja til verknaðarins 

og hafði það þyngingaráhrif í dómsniðurstöðu  Hann var dæmdur í 

12 ára fangelsi með eftirfarandi forsendum:,,Brot kærða gegn 

211.gr.almennu hegningarlaga bitnaði á vegfaranda, sem ákærði átti 

ekkert sökótt við, og var unnið með styrkum og einbeittum vilja og 

beitt skotvopni við framkvæmd þess.  Er óljóst, hvað ákærða gekk til 

verksins.  Ákærði var mjög ungur, nýorðin 18. ára, þegar hann 

                                                 
16

 Jónatan Þórmundsson.  2002. Afbrot og refsiábyrgð II.  Háskólaútgáfan Reykjavík.Bls.65-71. 
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framdi brot sín, er hann gekkst hreinskilningslega og greiðlega við, 

sbr. 4. tl. 1mgr. 70. gr og 9. tl  1. mgr. 74. gr. alm.hgl.”  

 

 Ásetningur piltsins var talinn mjög sterkur og einbeittur.  Hefði hann  

t.d. hætt árásinni eftir fyrsta skotið, og sóst eftir hjálp hefði ásetningur hans 

hugsanlega verið talin minni og hefði dómsniðurstaðan líkast til orðið mildari 

heldur er raun bar vitni.  Pilturinn hélt hins vegar áfram að skjóta 

brotaþolann og berja, sem sýnir ásetning hans.  Þessi dómur varpar ágætur 

ljósi á mismunandi ásetningsstig og þýðingu þeirra.  

 

4.2.  Gáleysi 

  

Skilgreiningin á hugtakinu gáleysis er miðuð við bæði tjónsbrot og samhverf 

brot.  Ef hinn brotlegi hefur grun um að refsinæm afleiðing verknaðar kunni 

að koma fram eða hann hefur hugboð um að aðrir refsinæmir þættir 

verknaðarlýsingar kunni að vera til staðar, en hann vinnur verkið í trausti 

þess að afleiðingin komi ekki fram eða að hugboðið reynist ekki rétt.  Ef að 

brotamaðurinn hefur grun um eða á að vita að hegðun hans geti valdið 

refsinæmum afleiðingum en framkvæmir samt verkið með von um að engar 

refsinæmar afleiðingar verði þá er það gáleysi.  

  Þessu er misjafnlega farið í lögunum sjálfum og í sérrefsilögum.  Það 

þarf að tiltaka sérstaklega hvort skilyrðið þurfi að uppfylla til að um 

saknæma háttsemi er að ræða. Ef einhver verður óvart fyrir líkamsárás af 

hendi annars aðila þá ef afleiðingar árásarinnar varða við 217. gr. alm. hgl. þá 

telst sú háttsemi ekki saknæm en ef að líkamsárás af gáleysi á sér stað sem 

veldur afleiðingum sem varða við 218. gr. alm.hgl. þá erum við komin með 

saknæma háttsemi.  Það eru til ákveðin gáleysis ákvæði eins og í 215. gr 

alm.hgl eða 219.g.r alm .alm.hgl.  og stundum er gáleysi tiltekið við hlið 

ásetnings í viðkomandi refsiákvæði.  Varðandi muninn á milli alm.hgl og 
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sérrefsilaga þá gildir 18. gr. alm.hgl ekki um sérrefsilög heldur er gagnályktað 

frá því á þann veg að óskráð grundvallar regla um saknæmi gildi fullum 

fetum og áskilja ber annað hvort ásetning eða gáleysi, sem lögð eru að jöfnu, 

nema öðruvísi sé ákveðið í lögunum.17 

 Í fyllingarákvæði 19. gr. alm.hgl er því slegið föstu, að saknæmi sé 

samkvæmt alm.hgl. ófrávíkjanlegt skilyrði refsiábyrgðar eða refsihækkunar 

og það gerir jafnframt ráð fyrir sérstökum lagaheimildum en frávik frá 

meginreglunni um andlag ásetngins, sbr 218. gr. alm.hgl. 

 

5.  Skilin milli 1. mgr. og 2. mgr. 218. gr. 

 

Eftir að breytingarnar á alm. hgl  gengu í gildi árið 1981 var 218. gr. skipt upp 

í tvo flokka og fjölluðu báðir flokkar um stórkostlegar líkamsmeiðingar.  Brot 

sem hafa verið heimfærð undir 1. mgr. 218. gr eru oftast árásir sem hafa þær 

afleiðingar að bein brotni.  Er þá ekki beitt hættulegu vopni eða aðferð við 

árásina og er brotið því heimfært undir hana.  Brot sem hafa verið heimfærð 

undir 2. mgr. 218. gr. hafa haft sömu afleiðingar og eru heimfærðar undir 1. 

mgr.  en þeim er náð fram með hættulegri aðferð eða hættulegu vopni er á 

árásinni stendur t.d. kylfu eða bjórglasi eða einhverju álíka verkfæri.   

 Skilin milli 1. og 2. mgr. 218. gr. eru mörkuð svo að líkamsárás fellur 

undir 2. mgr. , ef af henni hlýst stórfellt líkams eða heilsutjón eða þá að brot sé 

sérstaklega hættulegt vegna þeirra aðferðar, þ.á.m vegna þeirra tækja sem 

notuð eru, svo og þegar sá sem sætir líkamsárás hlýtur bana af atlögu.  

Kjarninn við meðferð slíkra mála er þá afleiðing líkamsárásarinnar og verður 

þá að horfa til þessara vísreglu sem dómstólar hafa myndað í gegnum árin og 

fjallað var um að ofan í tengslum við svokallaðan Pylsubarsdóminn 

nr.170/1955.  Það á ekki eingöngu að líta til ytri áverka heldur þarf að líta á 

                                                 
17

 Jónatan Þórmundsson.  2002. Afbrot og refsiábyrgð II.  Háskólaútgáfan Reykjavík.Bls.122-130. 
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áverkana í heild, eftirköst sökum skaða sem unninn er á innri líffærum o.fl.  

en það sem skal helst að líta til, þegar  ákvarðað er hvort að brot eigi heima í 

1. mgr.  eða 2. mgr.  á að horfa til þeirrar verknaðaaðferðar sem að beitt er við 

brotið.  Innan skilgreiningarinnar um hættuleg tæki eru t.d. hnífar, eða önnur 

eggjárn, byssur, sprengjur og ýmisskonar barefli, svo má ekki gleyma 

hættulegum lyfjum o.fl.  Það var tekið skýrt fram við lagabreytinguna sem átti 

sér stað árið 1981 að þessi lögfesting ætti ekki að breyta þeirri 

heimfærsluvenju sem hafði myndast fyrir breytinguna, heldur að ákvarða 

nánar refsingu við tilteknum brotum .  

 Hér á eftir verða nokkrir dómar reifaðir og fjallað um niðurstöðu þeirra 

út frá þeirri venju sem hefur myndast í kringum líkamsmeiðingarákvæðin. 

 

476/2003 

R var sakfelldur fyrir líkamsárásir samkvæmt 1. mgr.  217. gr. og 1. 

mgr.  218. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 með því að hafa að 

tilefnislausu gengið í skrokk á A, B og C og veitt þeim áverka, sem 

sumir reyndust alvarlegir. Refsing hans, að teknu tilliti til 77. gr. 

laganna, var ákveðin fangelsi í 6 mánuði, en hluti refsivistarinnar var 

skilorðsbundinn. R var og dæmdur til greiðslu bóta.  R gekk niður 

Laugaveginn og rassskellti A það harkalega að hún brást nánast í 

grát. Vinkonur hennar reyndu að tala manninn til en hann brást hinn 

versti við.  Allar 3 árásinar voru teknar til meðferðar saman. 

Afleiðingar árasanna gegn brotaþolum B og C voru mar og tognun 

en hins vegar voru afleiðingar árásar gegn brotaþola A verri en með 

því að hafa ýtt harkalega við henni en við það féll hún utan í 

stöðumæli og síðan í götuna og stuttu síðar slegið hana hnefahögg í 

andlitið svo hún féll aftur í götuna, allt með þeim afleiðingum að hún 

spjaldhryggsbrotnaði. 
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 Hér er ákærði kærður fyrir líkamsárás á þrjár stelpur í einu en veldur 

mismunandi áverkum á þeim og eru brotin því heimfærð undir sitthvort 

ákvæðið.  Árásinar á B og C hafði í för með sér smávægileg meiðsl, tognun, 

mar og roða og voru árásinar því færðar undir 217. gr. en hins vegar var 

árásin á A mun harkalegri og endaði með því að A spjalhryggsbrotnaði.  Þar 

sem að hún beinbrotnar í þessari árás er hún heimfærð undir 1. mgr. 218. gr.  

Þessi dómur sýnir skýrt skilin á milli 217. gr. og 218. gr. hvað varðar beinbrot. 

235/2005  

 B var ákærður fyrir þrjár líkamsárásir framdar sömu nótt, þá síðustu 

í félagi við meðákærða G. Töldust fyrstu tvær árásirnar varða annars 

vegar við 2. mgr.  218. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 og 

hins vegar við 1. mgr. sömu lagagreinar.  Þriðja árásin var stórfelld 

og lést fórnarlambið af sárum sínum nokkrum dögum síðar.  Í fyrstu 

árásinni veitti B Y högg í höfuðið svo að hann féll í gólfið inni á 

skemmtistað sem þeir voru inni á með þeim afleiðingum að hann 

hlaut heilablæðingu og höfuðkúpubrot. Önnur Árásin átti sér stað 

sömu nótt fyrir utan sama skemmtistað þar sem að B veitti Æ högg í 

andlitið með höfðinu með þeim afleiðingum að hann hlaut 2,5 cm 

skurð í hársverði rétt ofan við enni og tvær framtennur losnuðu úr 

efri góm. Þriðja árásin var einum og hálfum mánuði síðar þar sem að 

B ásamt G gengu harkalega í skrokk á Z en hann hlaut 

höfuðkúpubrot og blæðingu inn á heila og lést rúmri viku síðar af 

sárum sínum. 

 Af þessum dómi má ráða að stórkostlegir áverkar á höfði, eins og 

höfuðkúpubrot og heilablæðing verður talið falla undir stórfellt líkams-eða 

heilsutjón Þar sem að þessir áverkar eru færðir undir 2. mgr. 218. gr. en sú var 

niðurstaðan í fyrstu árásinni.  Í annarri árásinni eru helstu áverkanir brotnar 
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tennur þar sem að ein dettur úr góminum og 2,5.cm skurður í hársverði.  

Ákærði var reyndar sýknaður af skurðinum en fundinn sekur um aðra 

ákæruliði í þeirri árás.  Styrkleiki þessarar vísreglu kemur skýrt fram í 

þessum dómi þar sem að Pylsubarsdómurinn fellur 1955 en þessi dómur féll 

árið 2005.  Í þriðju árásinni er B í slagtogi með G sem kom að árásinni í 

lokinni þar sem að þeir réðust gegn Z það illa að hann lést af áverkum sínum 

viku síðar.  Í dóminum er farið ítarlega í verknaðaraðferðina þar sem að 

ótalmörg hné spörk og hnefahögg áttu sér stað og enda síðan árásin á því að 

G kemur hlaupandi að Z og veitir honum spark í hálsinn.  Þrátt fyrir að Z hafi 

látist er árásin færð undir 2. mgr. 218. gr. þar sem að vilji stóð ekki til að 

drepa Z, en hins vegar er árásin færð undir 2. mgr.  218. gr. út af þeirri aðferð 

sem beitt var í árásinni, en hún var vissulega ófyrirleitin á kaldrifjuð. 

 Þessi tveir dómar nr.476/2003 og nr.235/2005 sýna skýrt þá vísireglu er 

varðar áverka og aðferðir við árás.  Á því eftir að fjalla um þá venju sem hefur 

myndast varðandi notkun verkfæra í árás en í eftirfarandi dómum kemur hún 

fram: 

 456/2004  

Þar var um að ræða mann sem að notaði glerglas er hann sló mann  í 

höfuðið með þeim afleiðingum að hann hlaut djúpan skurð aftan og 

neðan til við höku og um 1cm framanvert frá slagæðinni auk fleiri 

minni sára. Þessi árás var heimfærð undir 2. mgr. 218. gr. í 

héraðsdómi og var sú heimfærsla staðfest í Hæstarétti.  Árásin var 

tilefnislaus, þar sem að ákærði var með stæla við brotaþola og endaði 

þessi erting á því að ákærði sló brotaþola með bjórglasi í vinstri hlið 

andlits sem brotnaði við það. Stuttu síðar leið yfir brotaþola.   
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342/2007 

Þar var um að ræða að H sló A í andlitið með glerflösku.   A fékk 2 

alldjúpa skurði ofan við auga.  Í Hæstarétti var því lýst af ákærða að 

hann gerði ekki athugasemdir við sakfellingu, hann taldi sig eiga að  

fá vægari refsingu og hann var ekki tilbúinn að fallast á að flaskan 

hafi brotnað er hann sló hann í andlitið.  Í Hæstarétti var talið sannað 

ákærði hefði slegið brotaþolann í andlitið með flöskunni en ekki 

sannað að hún hafi brotnað við höggið. Í héraðsdóm og Hæstarétti  

var fallist á þá heimfærslu að færa árásina undir 2. mgr. 218. gr. 

ákærði var ekki talinn eiga sér neinar málsbætur og þegar þess var 

gætt að hann hefði neitað öllum sakargiftum við rannsókn málsins 

og fyrir Hæstarétti var staðfest niðurstaða héraðsdóms um að ákærða 

yrði gert að greiða brotaþola skaðabætur og sæta fangelsi í sex 

mánuði.  

 

51/2000 

Þarna var um að ræða mann sem var ákærður fyrir tvö brot gegn 1. 

mgr. 217. gr. með því að hafa veist að S og slegið hann tvívegis í 

höfuð með flösku og lagt til D með hníf.  Ákærði notaði bæði flösku 

og hníf við árásina og var ákært fyrir 1. mgr. 217gr.  Í dómnum segir 

hins vegar:  Yfirgnæfandi líkur voru á því að er ákærði sveiflaði 

hnífnum að hann lenti í D og ylli honum líkamstjóni. Í báðum 

framangreindum átökum verður að telja að ákærður hafi beitt 

hættulegum aðferðum, sem fallnar voru til að valda verulegu 

líkamstjóni. Miðað við það líkamstjón sem varð, þykir mega fella 

verknaði ákærða undir 1. mgr.  217. gr. alm.hgl., en telja verður 

verknaðina mjög vítaverða.  
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 Í þessum þremur dómum kemur skýrt fram sú vísiregla að ef að 

árásarmaðurinn beitir flösku eða bjórglasi við árásina og beinir atlögunni að 

höfði brotaþola þá verður sú árás talin hættuleg og brotið fellt undir 2. mgr. 

218. gr. þrátt fyrir að afleiðingarnar eigi heima undir 1. mgr. 217. gr.  Dómur 

nr 51/2000 er nefndur þarna til að sýna að Hæstiréttur telur að heimfærslan sé 

röng, það er að færa brotið undir 1. mgr. 217. gr. þar sem að árásin verði talin 

stórkostleg og vítaverð.  Þessi orð Hæstaréttar ítreka enn fremur þá vísireglu 

að atlaga með bjórglasi eða flösku skuli falla undir það sem kemur fram í 2. 

mgr. 218. gr. :“..brot er sérstaklega hættulegt vegna þeirrar aðferðar, þ. á m. 

tækja, sem notuð eru...,”   Ákærði sveiflaði hnífnum að brotaþolanum í seinni 

árásinni, en sýndi ekki einbeittan vilja til að stinga brotaþolann á ákveðna 

staði.  En hann var þó talinn eiga vita að það að sveifla hnífnum svona myndi 

líklega verða til þess að hann myndi stinga brotaþolann, afleiðingarnar í 

seinni árásinni eiga undir 1.mgr.217.gr. og aðferðin er lituð af gáleysi, þessar 

staðreyndir hafa líkast til valdið vafa hjá dómstólum um heimfærsluna.   

 

390/2007  

Þarna var um að ræða mann sem notaði hafnabola kylfu í árásinni og  

sló í líkama brotaþola ásamt því að veita honum hnefahögg í andlit.  

Brotaþolinn hlaut sár og mar á líkamanum eftir þessa árás.  Horft var 

til þess að áverkanir áttu undir 217. gr. alm. hgl. en háttsemin féll 

undir 2. mgr. 218. gr. vegna aðferðarinnar. Í Hæstarétti kom 

eftirfarandi fram:,,Með skýlausri játningu ákærða, sem samrýmist 

framlögðum sakargögnum, þykir sannað að hann hafi gerst sekur 

um stórhættulega líkamsárás sem fólst í því að slá A með 

hafnaboltakylfu í höfuð og líkama og slá hann hnefahögg í höfuð 

með þeim afleiðingum sem í ákæru er nánar lýst. Með broti sínu 

hefur ákærði unnið sér til refsingar samkvæmt 2. mgr.  218. gr. 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sbr. 11. gr. laga nr. 20/1981.” 
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 Hér kemur fram sú vísiregla að það að nota vopn eins og 

hafnaboltakylfu við árás og beina henni að höfði brotaþola sé stórhættuleg og 

eigi því heima undir 2. mgr. 218. gr. sökum hættulegrar aðferðar.   

 

299/2007  

S var ákærður fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás fyrir að hafa 

stungið annan mann ítrekað í líkamann með stórum hnífi. Eins og S 

beitti hnífnum í umrætt sinn var háttsemi hans ekki metin svo 

hættuleg að hún yrði felld undir 2. mgr.  218. gr. alm.hgl. Þá voru 

áverkar mannsins, sem varð fyrir hnífsstungunum, ekki taldir svo 

verulegir að fella bæri háttsemina undir 1. eða 2. mgr.  sömu greinar 

og var S því sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr.  217. gr. alm.hgl. 

 

 Hér beitti S eldhúshníf við árásina og stakk brotaþola víðsvegar um 

líkamann en sökum þess að S beitti hnífnum á sérstakan hátt þannig að hann 

,,pikkar” bara í líkamann með hnífnum og afleiðingarnar voru ekki svo 

verulegar þá var árásin færð undir 1. mgr. 217. gr.  Þrátt fyrir að verkfæri eins 

og hníf sé beitt við árás þá hefur það einnig þýðingu hvernig hnífnum er beitt 

og hverjar afleiðingar árásarinnar verða.   

 Að lokum vil ég reifa hérna tvo grundvallar dóma er varða 2. mgr. 218. 

gr. þegar að áverkanir eiga undir 1. mgr. 217. gr. en það eru 

Kúluhamarsdómurinn og Skæradómurinn: 

 

460/1991 

 Þá var maður og kona að skilja.  Maðurinn sagðist vera að fara til 

Hollands á ráðstefnu.  Maðurinn fór ekki til Hollands heldur lét hann 

fölskyldu sína halda að svo væri.  Eftir að hann hafði látið það líta út 

fyrir að hann væri kominn til Hollands þá laumaðist hann inn í húsið 
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sem konan hans bjó í, setti á sig hettu og hanska, læsir stelpurnar 

sínar inni í herbergjum sínum.  Maðurinn fór svo inn til 

eiginkonunnar með kúluhamar og plastpoka,  tók fyrir vit hennar 

með hanskanum og lamdi hana síðan með hamrinum í ennið.  Síðan 

hætti hann  þegar að eiginkonan sagði  nafnið hans og spurði hvað 

hann  væri  að gera.  Hann sagðist bara hafa  verið að hefna sín á 

henni og hafi verið að stríða henni.  Hann var ákræður fyrir tilraun til 

manndráps, þ.e. 211. gr. sbr 20. en til vara var einnig ákært fyrir brot 

á 2. mgr 218.lgr.  Afleiðingarnar voru smá kúla á enni konunnar. 

Þetta var vel undirbúinn verknaður þ.e. að ljúga til um þessa 

Hollandsferð, mæta með hanska, plastpoka og hamar.  Þarna  mótast 

ásetningur, og svo á endanum hættir hann við, sem að lítur út fyrir 

að vera morðtilraun.  Þar sem að sönnunarkröfur hæstaréttar  eru 

strangar og áverkarnir áttu bara undir 1. mgr  217. gr. var brotið 

heimfært undir 2. mgr. 218. gr..  Grundvöllurinn var hættuleg aðferð.  

 

67/1993  

Ákærði hafði verið að flýja undan lögreglunni og endar sá 

eltingaleikur á því að hann keyrði inn í lögreglubíl.  Eftir áreksturinn 

tók hann upp  skæri og stakk lögreglumann í hjartastað.  

Lögreglumaðurinn var með stóra þykka vasabók þar sem að skærin 

fóru í gegnum fötin þannig að hnífurinn gekk inn í bókin.  Hann var 

ákærður og sakfelldur fyrir 2. mgr. 218. gr. fyrir þessa stungu en 

afleiðingarnar voru ekki meiri en svo að þær vörðuðu við 217. gr.  

 

 Í báðum þessum dómum er hættulegri aðferð beitt, en áverkanir eru 

svo lítillegir að þeir eiga undir við 217. gr. alm.hgl.  Sökum aðferðarinnar og 

verkfærisins sem beitt er við árásina og þeim líkamshlutum sem að árásin 

beinist að er brotið heimfært undir 2. mgr. 218. gr. 
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6.  Niðurstaða   

 Líkamsmeiðingar hafa fylgt þjóðinni alveg frá því að landið var numið 

og munum við líkast til aldrei hætta að heyra frásagnir af ofbeldi.  Ef eitthvað 

er þá munu þessar meiðingar bara þróast í stórkostlegri árásir með ennþá 

verri afleiðingum. 

 Út frá rannsóknarvinnu minni tengdu þessu efni hef ég komist að því 

að skilin milli þessara tveggja málsgreina munu alltaf taka lítilvægum 

breytingum, í takt við samfélagið en þó mun ætið sami grundvöllurinn liggja 

að baki þessum breytingum.  Í kjarnanum eru skilin á milli 1. og 2. mgr  

þannig að ef hættulegri aðferð er beitt, eða vopni er beitt er brotið ekki 

sjálfkrafa heimfært undir 2. mgr. 218. gr. heldur þarf að skoða fleiri þætti er 

varða árásina.  Það kom skýrt fram í þeim dómum sem voru reifaðir áður að 

það skiptir máli hvernig maður verkfærinu er beitt og hvar maður beitir því.  

Það hefur áhrif hvort að brotaþolinn er sleginn með flösku í andlitið eða 

líkamann.  Það hvernig maður beitir vopninu hefur vægi eins og kom fram í 

dómi nr. 299/2007 þar sem að ákærði beitti eldhúshníf á þann sérstaka máta 

að hann pikkaði í brotaþolann, stakk í tvo vöðva.  Þar sem að hann ,,pikkaði” 

í brotaþolann, þá var það að hann notaði stóran hníf til árásarinnar ekki 

nægilegt til að flokkast undir hættulega aðferð í skilningi 2. mgr. 218. gr. alm. 

hgl. Hvar maður beitir vopninu hefur einnig áhrif á heimfærsluna, ef vopninu 

er beitt að höfðinu, þá er skilyrðum 2. mgr. 218. gr. oftast fullnægt en ef árásin 

beinist að líkamanum þá eru minni líkur til þess að brotið verði heimfært 

undir 2. mgr. 218. gr. en eins og kom fram í hinu svokallaða skæradómi nr. 

67/1993 þar sem að stungið var í hjartastað lögregluþjóns þá var brotið 

heimfært undir 218. gr.alm.hgl. þar sem að árásin beindist að hjarta 

lögreglumannsins.  Þetta þýðir þó ekki að öll vöpn kalli á heimfærslu undir 2. 

mgr. 218. gr.  heldur skiptir einnig máli hvar vopninu er beitt. 

 Kúluhamarsdómurinn nr.460/1991 og Skæradómurinn nr.67/1993 

mynduðu þá venju hjá dómstólum um beitingu 2. mgr. 218. gr. alm. hgl. sem 
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fól í sér að ef að hættulegri aðferð er beitt við árás þá verði brotið heimfært 

undir 2. mgr. 218. gr. þó að afleiðingarnar eigi undir 1. mgr. 217. gr. alm. hgl.  

Það sem er merkilegt við þá reglu sem að myndaðist þá miðað við aðrar 

reglur er að hún var í ósamræmi við forsögu þessa tveggja greina 217 og 218. 

gr. því þarna kom til skoðunar annarsvegar samanburður á heimfærslu undir 

217. gr. og hins vegar 218. gr.  Skilin þarna á milli höfðu verið talin nokkuð 

skýr í dómaframkvæmdinni fram að þessum dómum sérstaklega með tilliti til 

breytingarlaganna frá 1981.    Þá var það markmið þeirra breytinga, sem var 

skilmerkilega sett fram í greinagerðinni sem fylgdi þessari lagabreytingu, að 

með lögfestingu 2. mgr. 218. gr. var alls ekki ætlunin að breyta hinum 

dómvenjuhelguðu mörkum sem lági fyrir á milli 217 og 218. gr.  Hins vegar 

gerðist það með þessum tveim dómum  að þarna voru mál sem voru vægast 

sagt sérstök þannig að menn voru þarna að beita hættulegum aðferðum við 

árásina en áverkanir voru ekki í samræmi við aðferðina.  Dómsvaldið hefur 

talið að ef þeir færu eftir þessum skilum fengist ekki réttmæt niðurstaða og 

breyttu því dómvenjunni og það líka gegn hagsmunum sakbornings, 

sérstaklega þegar að horft er til athugasemda sem fylgdu lögunum.  Út frá 

þessum tveim sérstökum málum myndaðist þó þessi dómvenja að ef að 

hættulegri aðferð er beitt í árás þar sem að niðurstöðurnar eiga undir 1. mgr. 

217. gr. þá er brotið heimfært undir 2. mgr. 218. gr.  Eftir að þetta fordæmi var 

sett byrjuðu aðrir dómarar að fylgja þessu fordæmi.  Nú er þetta orðin 

dómvenjuhelguð regla eins og kom t.d. fram í dómi nr.551/2005: 

 

551/2005 

L réðst á A, fyrrverandi sambúðarkonu sína, á heimili hennar og sló 

hana margsinnis í höfuðið með felgulykli. Hlaut hún við það sár á 

höfði en missti ekki meðvitund og hlaut engin einkenni um 

heilahristing. Í dómi Hæstaréttar var vísað til þess að felgulykillinn 

væri hvorki eggvopn né af teljandi þyngd og ekki lægju fyrir 
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sérfræðileg gögn um hættuna, sem árás með hann að vopni gat leitt 

af sér.  Það þótti varhugavert að telja sannað að hann hafi ætlað að 

verða A að bana með árás sinni eða að honum hefði átt að vera ljóst 

að sú gæti orðið afleiðing hennar. Varð brot hans því ekki heimfært 

til 211. gr., sbr. 20. gr. almennra hegningarlaga, heldur fellt undir 2. 

mgr. 218. gr. sömu laga í ljósi aðferðarinnar við árásina 

 

 Málsgreinarnar eru reifaðar svo rúmt til að mæta þeirri þróun sem á 

sér stað ár frá ári.   Þetta er gert til þess að unnt sé að móta hugtakið eftir þeim 

sjónarmiðum sem ríkja innan samfélagsins, þegar ákvæðin koma til 

málsmeðferðar.  Svigrúmi gildir þó innan raunsærra marka sem hafa komið 

fram í riti þessu, þ.e. greinarnar mynda ákveðinn ramma sem að dómstólarnir 

verða að passa að fara ekki út fyrir.   

 Það er ekki hægt að setja fram algilda reglu um þessar tvær 

málsgreinar því að þær breytast ætíð lítillega á milli ára en sami kjarninn er 

þó ætíð til staðar þó að einstaka frávik eigi sér stað í dómaframkvæmd. 
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7.  Lokaorð 

 

Sú þróun virðist vera að eiga sér stað í samfélaginu í dag að ofbeldisverkum 

er að fjölga og verða grófari.  En þess má geta að á seinustu 3 árum hefur 

skráðum ofbeldis verkum fjölgað úr 692 árið 2005 og upp í 919 árið 2007.  

Fólk er farið að verða frumlegra þegar að kemur að meiðingum og hikar ekki 

við að beita nýstárlegum verkfærum við árásinar og virðist þeim sem hafa sig 

mest í frammi vera alveg sama hversu miklu tjóni þeir valda eða þá hvaða 

refsing liggur við árásinni. 

 Þessar vísireglur sem vega þyngst er kemur að heimfærslu 

líkamsmeiðingabrota hafa fengið meira vægi í gegnum árin og munu líkast til 

styrkjast ennþá meira á komandi árum.   

 Í niðurstöðunum kom fram að árásir geta verið mismunandi og það 

hvort að maður beiti vopni, hvar maður beitir því og hverjar afleiðingarnar 

verða eru allt atriði sem að dómstólar þurfa að horfa til ásamt 

saknæmisstiginu er þeir ákveða undir hvaða ákvæði heimfæra beri brot.  

Reglan um það að brotin líftönn heimfærist undir 218.gr. hefur styrkst eins og 

kom fram að framan og hefur haldist síðan dómur nr. 170/1955 var kveðinn 

upp.   

 217. gr. og 218. .gr. eru rúmt orðaðar til að geta aðlagast þessum 

þjóðfélags breytingum sem hafa átt sér stað núna undanfarið og er mikilvægt 

að hafa þetta svigrúm í dag þar sem að menn eins og Annþór Kristjánsson 

geta brotist út úr fangelsum eftir hentisemi og pólskir frumkvöðlar eru 

byrjaðir að kíkja í heimsókn til samlanda sinna til að innheimta verndargjöld 

með aðferðum sem hafa ekki sést hér á landi áður.  
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