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i 

Útdráttur 

Afbrotahegðun á sér oftast nær skýringar sem dómurum er heimilt að taka tillit til við 

refsiákvarðanir:  

Rannsókn á íslenskri dómaframkvæmd þegar ákvarða skal refsingu og stuðst er við mat 

sérfræðings á aðstæðum og geðheilbrigði manns 

Í ritgerð þessari verður fjallað um verkefni dómstóla við ákvörðun refsingar, heimildir dómara til 

að taka tillit til aðstæðna manns og framlagðra vottorða sérfræðinga um geðheilbrigði manna. 

Ritgerðin mun hefjast á stuttri umfjöllun um stefnubreytingu sem varð til þess að persónulegum 

högum og andlegu ástandi manns var veitt meira vægi í réttarframkvæmd. Því næst verður vikið 

að rannsókn sem þarf að fara fram áður en dómstólar taka ákvörðun um hvort refsa skuli manni 

fyrir refsiverða háttsemi. Í því skyni getur verið talin þörf á aðstoð sérfræðinga, oft á tíðum læknis 

eða sálfræðings til að meta persónulega hagi manns. Að þeirri umfjöllun lokinni verður farið yfir 

hvernig dómarar taka ákvörðun um refsingar og hvaða ólíku sjónarmið ráða för þegar refsing er 

ákvörðuð. Jafnframt verða skoðaðar mismunandi leiðir sem hægt er að fara í þeim efnum, þar sem 

verður einblínt á þau sjónarmið er snúa að þeim ákærða. Einnig verða sérstaklega skoðaðar þær 

refsiástæður sem geta komið til skoðunar, bæði lögmæltar og ólögmæltar, sem geta verið ákærða 

til málsbóta. Einnig þær refsiástæður sem geta haft áhrif til lækkunar refsingar. Öll umfjöllunin 

mun taka mið af því hvaða áhrif vottorð sérfræðinga hafa á ákvörðun til refsingar þar sem 

dómaframkvæmd íslensks réttar verður skoðuð til samræmis með það að markmiði að gefa skýrari 

mynd af umfjöllunarefninu. Í niðurlagi verða dregnar saman helstu niðurstöður og þau atriði sem 

mátti leiða í ljós með skrifunum. Þar sem helstu niðurstöður eru þær að dómarar horfi almennt til 

aðstæðna og persónulegra haga manns við ákvörðun refsingar sem leiðir oftast nær til vægari 

refsingar í dómaframkvæmd. Þó eru ríkar kröfur gerðar svo persónulegir hagir manns geti orðið 

til refsimildunar- og lækkunar.  
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 Abstract 

Criminal behavior commonly has an explanation that judges are permitted to consider 

when determining sentences:  

Investigation into Icelandic case law when determining sentences and considering expert 

opinions of circumstances and mental health. 

This paper will discuss the tasks of the courts when determining sentences, the authorizations of 

judges to take the circumstances of the defendant into account and submitted certificates from 

experts regarding the mental health of a person. The beginning will start with a short discussion 

on a change in policy that led to the personal circumstances and mental condition of a person being 

given greater weight in case law. Thereafter needs to be made an investigation before the courts 

decide on whether a person should be punished for a punishable offence. Such consideration may 

require the assistance of experts, often a physician or psychiatrist, to assess the personal 

circumstances. Following this, an examination will be made of the way judges make decisions on 

punishments and what different views are deciding factors in the determination of a sentence. In 

addition, several different ways that can be taken are examined in this context, focusing on views 

as they relate to the defendant. An examination will also be made of the culpable circumstances 

that may be considered, both legal and illegal, which may be to the benefit of the defendant. Also, 

the culpable reasons that can have an effect of reducing the sentence. The paper will take into 

account what effects the certificates of experts have on the sentence passed as the Icelandic case 

law will be examined in light thereof with the goal of providing a clearer picture of the issue under 

discussion. The closing section will summaries the main conclusions and the issues. As the main 

conclusions are that judges commonly take account of conditions and the personal circumstances 

of persons when determining sentence, this lead most often to lesser sentences. Nevertheless, 

considerable demands are made as regards allowing the consideration of the personal 

circumstances of a person to reducing sentences.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 eininga lokaritgerð til meistaraprófs í lögfræði við Háskólann í Reykjavík. Hugmyndin 

að þessari ritsmíð kviknaði í kjölfar skrifa á lokaritgerð til BA-gráðu í lögfræði sem ber heitið: „Hin 

vandasömu verk dómstóla við ákvörðun refsingar þegar brot eru framin með þokukenndum ásetningi.“ 

Fyrri ritgerð höfundar varð til þess að hann hafði fyrri skrif sín til hliðsjónar allt meistaranámið og mótaði 

því ákveðnar hugmyndir um hvernig þessi ritgerð skyldi verða útfærð. 

Vegna mikils áhuga höfundar á sviðum refsi- og sakamálaréttar var valið ekki erfitt enda hefur hann einblínt 

sérstaklega á að auka við alla þekkingu sína á sviði refsi- og sakamálaréttarfars allt laganámið.  

Höfundur vill koma sérstökum þökkum á framfæri til leiðbeinanda síns, Huldu Maríu Stefánsdóttur, 

kennara við lagadeild Háskólans í Reykjavík, fyrir góða leiðsögn og gagnlegar leiðbeiningar við vinnslu 
ritgerðarinnar. Höfundur vill einnig þakka fjölskyldu sinni og þá sérstaklega foreldrum sínum og bróður, 

Baldri Þór Gunnarssyni, Sigrúnu Hauksdóttur og Gunnari Geir Baldurssyni, fyrir allan þann stuðning og 

hjálp sem þau hafa veitt á síðustu fimm árum. Þá vill höfundur sérstaklega þakka kærasta sínum, Aðalsteini 
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1. Inngangur 

Settar leikreglur í samfélögum manna móta hegðun einstaklingsins. Leikreglur í hverju samfélagi 

binda þegna þess og mótast hegðun einstaklingsins því meira og minna af reglunum. 

Oft á tíðum hafa reglurnar verið nefndar meginstoð réttarríkisins og því mikilvægt að þeim sé 

fylgt.1 Hvers kyns frávik frá þeirri háttsemi sem samfélagið býst við af einstaklingi getur leitt til 

andsvara sem getur talist brot á reglum sem refsing liggur við í lögum.2 Þessar reglur eru nefndar 

réttarreglur, skráðar sem óskráðar. Skráðar reglur birtast okkur sem dæmi í lögum og gilda því 

almennt ef maður er talinn sekur um brot gegn lögum.3 Til samræmis vísast til 1. gr. almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940.4 Þar sem segir eftirfarandi: 

„Eigi skal refsa manni, nema hann hafi gerst sekur um háttsemi, sem refsing er lögð 

við í lögum, eða má öldungis jafna til hegðunar, sem þar er afbrot talin.“  

Afbrot eru þau réttarbrot sem refsing er lögð við í settum lögum, þ.e. skráð í löggjöf Alþingis.5 

Ýmsar ástæður geta legið að baki refsiverðri hegðun einstaklings. Þegar einstaklingur hefur sýnt 

af sér refsiverða hegðun kemur það í hlut dómara að ákvarða refsingu í samræmi við hinar gildandi 

reglur samfélagsins. Hlutverk dómstóla við ákvörðun refsingar getur verið vandasamt verk enda 

ýmis atriði sem ber að líta til þegar refsing er ákvörðuð. Meginástæða þess er sú að dómstólum eru 

almennt veittar takmarkaðar vísbendingar hverju sinni hvað telst hæfileg refsing og því ákvörðun 

refsingar háð mati dómara.6 Því kann að koma til að sérfræðingar láti dómstólum í té sérfræðiálit 

til aðstoðar við ákvörðun refsingar byggða á lögfræðilegum mælikvarða.7 Í upphafi verður gerð 

stutt umfjöllun um stefnubreytingu sem varð á 19. öld sem varð til þess að persónulegum högum 

og andlegu ástandi manns hefur verið veitt meira vægi í réttarframkvæmd. Því næst verður farið 

yfir þá rannsókn sem þarf að fara fram áður en dómari tekur ákvörðun um hvort refsa skuli manni 

fyrir þá háttsemi sem hann er grunaður um. Þar sem rannsókn máls getur leitt í ljós að andlegt 

ástand manns sé með þeim hætti að tilefni þykir að beita öryggisráðstöfun, sbr. 62. og 63. gr. hgl. 

Ítarlegri umfjöllun má sjá í kafla 3.6.1. og 3.6.2.  

 
1 Andri Árnason og Stefán A. Svensson, Aðferðarfræði - Réttarheimildir (Háskólinn í Reykjavík 2015) 8. 
2 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (Orator 1992) 17. 
3 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 252 - 233. 
4 Hér eftir hgl. 
5 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 2) 18. 
6 Þorgeir Ingi Njálsson, „Hugleiðingar um ákvörðun refsingar“ (1996) 46 Tímarit lögfræðinga 13. 
7 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 96. 
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Í því skyni getur verið talin þörf á aðstoð sérfróðs aðila. Oftast eru það þá geðlæknar eða 

sálfræðingar sem meta persónulega hagi manns. Þar af leiðandi ef vafi er á sakhæfi manns er 

mikilvægt að persónulegir hagir hans séu skoðaðir til hlítar enda lögð sú skylda á dómstóla, sbr. 

2. mgr. 54. gr. sml.8 Að þeirri umfjöllun lokinni verður farið yfir hvernig dómarar taka ákvörðun 

um refsingar og hvernig mismunandi sjónarmiðum kann að vera veitt vægi við ákvörðun hennar. 

Þar verða sérstaklega skoðaðar þær refsiákvörðunarástæður sem geta komið til skoðunar, bæði 

lögmæltar og ólögmæltar, sem geta haft áhrif til mildunar og þyngingar refsingar, einnig þær 

refsiástæður sem geta haft áhrif til hækkunar og lækkunar refsingar. Öll umfjöllunin mun taka mið 

af því hvaða áhrif sérfræðigögn hafa á ákvörðun refsingar þar sem dómaframkvæmd íslensks réttar 

verður skoðuð til samræmis til þess að gefa skýrari mynd af umfjöllunarefninu. Við skrifin var 

stuðst við sett lög, greinargerðir með lögum, dómaframkvæmd og fræðiskrif. Einnig verður skoðað 

sérstaklega hvaða sjónarmið urðu þess valdandi að refsing var ákveðin á einn hátt fremur en annan, 

atriði sem varða afbrotamanninn. Í niðurlagi verða dregnar saman helstu niðurstöður.  

2. Stefnubreyting á 19. öld á sviði refsiréttar 

Allt fram á miðja 19. öld var yfirlýst markmið með refsingum ætlað að vera öðrum víti til varnaðar. 

Þar sem refsingum var ætlað að gæta að réttaröryggi borgaranna. Við lok 19. aldar komu fram á 

sjónarsviðið nýjar hugmyndir manna um þar sem afbrotamaðurinn var dregin fram á sjónarsviðið 

sem einstaklingur. Vísindamenn hófu nýjar rannsóknir á afbrotamönnum þar sem vakin var athygli 

á einkennum einstaklingsins og sérþörfum hvers afbrotamanns. Í kjölfarið var tekin upp 

mannúðlegri refsilöggjöf þar sem farið var að líta meira til persónulegra haga manns og andlegs 

ástands við ákvörðun refsingar. Í kjölfarið var stefnt að því að laga viðurlagakerfið þar sem 

meginmarkmið breytingarinnar átti að vera fólgið í því að laga viðurlagakerfið að 

einstaklingseinkennum, félagslegum aðstæðum og þörfum hvers brotamanns. Mótaðist því smám 

saman allheilstæð stefna í refsipólitík og refsilöggjöf sem nefnd hefur verið meðferðarstefnan. 

Stefnan fór að taka á sig skýra mynd og hafði áhrif víða um lönd.9 Í seinni tíð virðist sem þessar 

hugmyndir hafi misst mark sitt af ýmsum ástæðum.10 Þó stefnan hafi ekki náð megintilgangi sínum 

er ekki þar með sagt að hún hafi ekki nýst samfélaginu til hins betra.  

 
8 Alþt. 2007-2008 A-deild, 1428. 
9 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 2) 20–23. 
10 sama heimild 24. 
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Á Íslandi gætti stefnunnar minna. Það varð ekki fyrr en með lagasetningu laga nr. 38/1973 um 

fangelsi og vinnuhæli þar sem nýju ákvæði  12. gr. var bætt við lögin: „Við hverja stofnun, þar 

sem afplánun fangelsisrefsingar færi fram, skyldi starfa, eftir því sem tök væru á, sérlært starfslið, 

svo sem geðlæknir, sálfræðingur, félagsráðgjafi og prestur.“ 

Nokkur almenn læknisþjónusta hafði lengi farið fram í fangelsum, þó ekki fyrr en árið 1970 þar 

sem tók til starfa sérstakur fangaprestur sem innti af hendi mikilvægt sálgæslustarf. Hefur um langt 

skeið verið veitt sálfræðiþjónusta í fangelsum landsins.11 Því er ljóst að margt hefur breyst til muna 

í kjölfar meðferðarstefnunnar þar sem persónulegum högum og andlegu ástandi sakbornings er 

veitt meira vægi við ákvörðun refsingar með aukinni þekkingu á geðheilbrigði manna. 

Læknisfræðilegur hugsunarháttur hefur því verið víkkaður sem hefur leitt til mannúðlegri og 

skynsamlegri afstöðu gagnvart þeim sem minna mega sín en áður var.12 

3. Rannsókn á persónulegum högum manns 

Ef maður brýtur reglur samfélagsins getur háttsemi hans haft afleiðingar í för með sér. Það kemur 

í hlut dómarans að ákvarða afleiðingu háttseminnar í samræmi við gildandi reglur hverju sinni. 

Áður en dómari tekur ákvörðun um hvort refsa skuli manni fyrir þá háttsemi sem hann er grunaður 

um þarf að fara fram rannsókn á málsatvikum. Meginþungi rannsóknarvinnu sakamála fer alla 

jafna fram hjá lögreglunni nema lögum samkvæmt hafi öðrum stjórnvöldum verið falið að fara 

með rannsóknina, sbr. 1. mgr. 52. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008.13 Markmið 

rannsóknar skal því vera að afla allra nauðsynlegra gagna, sbr. 1. mgr. 53. gr. sml. þar sem segir 

eftirfarandi: 

Markmið rannsóknar er að afla allra nauðsynlegra gagna til þess að ákæranda sé 

fært að ákveða að henni lokinni hvort sækja skuli mann til sakar, svo og að afla 

gagna til undirbúnings málsmeðferð fyrir dómi.  

Eðli máls samkvæmt leiðir því af ákvæði 1. mgr. 53. gr. sml. að meginmarkmið rannsóknar þar 

sem með rannsókn er stefnt að því að gera ákæranda kleift á grundvelli upplýsinganna að ákveða 

hvort sýkna skuli mann af ákæru eða sækja skuli hann til saka, sbr. 152. gr. sml. Enda gildir í 

íslenskum rétti að sakamál skulu almennt sönnuð með hverri þeirri aðferð eða gögnum sem völ er 

á.  

 
11 sama heimild 34. 
12 Stefán Hjörleifsson, „Ýmsar afleiðingar þekkingar“ (2003) 89 Læknablaðið 379. 
13 Hér eftir sml. 
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Í niðurlagi ákvæðis 1. mgr. 53. gr. sml. er tiltekið að auk fyrrgreinds meginmarkmiðs skuli 

rannsókn miða að því „að afla gagna til undirbúnings málsmeðferðar fyrir dómi“. Með öðrum 

orðum vísar ákvæðið til gagna sem kunna að vera nauðsynleg við meðferð, lúta að ákvörðun 

refsingar og annarra viðurlaga þegar mál kemur til úrlausnar dómstóla eftir að það hefur verið 

höfðað á hendur manni.14 Í 2. mgr. 53. gr. sml. er kveðið á um skyldu þeirra sem annast rannsókn 

sakamála, að gæta hlutlægni hvívetna í störfum sínum.15 Þar segir eftirfarandi: 

Þeir sem rannsaka sakamál skulu vinna að því að hið sanna og rétta komi í ljós og 

gæta jafnt að þeim atriðum sem horfa til sýknu og sektar. 

Leiðir af ákvæði 2. mgr. 53. gr. sml., mikilvægi þess að rannsókn skuli vera hnitmiðuð og að 

lögreglu beri að vinna að því að hið sanna og rétta komi í ljós. Skiptir því máli að rannsókn máls 

sé vel unnin á rannsóknarstigi til þess að auðvelda dómurum ákvörðunartöku þegar ákvarða skal 

refsingu. Í samræmi við meginmarkmið rannsóknar kveður ákvæði 1. mgr. 54. gr. sml., að það 

komi í hlut lögreglunnar að afla allra nauðsynlegra gagna um það mál sem er til rannsóknar. Því 

má leiða af ákvæði 1. mgr. 54. gr. sml. að hvaða atriðum rannsóknin skuli beinast að, sbr. 

athugasemdir með frumvarpi til laganna.16 Samhljóða ákvæði má finna í 68. gr. sml. sem fjallar 

um mikilvægi þess að leggja skuli hald á muni, skjöl, hluti eða upplýsingar sem hafa að geyma 

sönnunargildi í sakamáli. Þegar það kemur í hlut dómarans að ákvarða refsingu geta ýmsar ástæður 

geta legið að baki refsiverðri háttsemi einstaklings. Kunna því að vera uppi aðstæður þar sem 

rannsaka skal atriði sem varða persónulega hagi manns, sbr. 2. mgr. 54. gr. sml. þar sem segir 

eftirfarandi: 

Rannsaka skal þau atriði sem varða sakborning sjálfan, þar á meðal eftir því sem 

ástæða er til aldur hans, persónulegar aðstæður, svo sem fjölskyldu- og 

heimilishagi, menntun, störf og efnahag, hegðun hans og fyrri brot og þroska hans 

og heilbrigðisástand, andlegt og líkamlegt. 

Ítarlegri umfjöllun um ákvæði, 2. mgr. 54. gr. sml. má finna í kafla, 3.3. Einnig kunna að koma 

upp tilvik þar sem talin er þörf á að rannsaka hugarfar manns og afstöðu hans til brotsins, hvata og 

tilgang.  

 
14 Eiríkur Tómasson, Sakamálaréttarfar, Rannsókn, Þvingunarráðstafanir (Codex 2012) 50–51. 
15 Alþt. 2007-2008 A-deild, 1428. 
16 sama heimild. 
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Þessar upplýsingar miða að því að upplýsa hvað manni gekk til við afbrotið, þar með styrkt líkur 

á sekt sakbornings eða dregið úr þeim.17 Til samræmis vísast til 3. mgr. 54. gr. sml., þar sem segir 

eftirfarandi:  

Rannsaka skal hugarfar sakbornings og hvatir hans til brots, hvort hann hefur 

framið brot af ásetningi eða eftir atvikum af gáleysi og ef um tilraun er að ræða 

hvort hann hefur horfið af sjálfsdáðum frá henni. Ef fleiri en einn eru um brot skal 

eftir föngum rannsaka þátt hvors eða hvers þeirra um sig. 

Ítarlegri umfjöllun um ákvæði, 3. mgr. 54. gr. sml. má finna í kafla, 3.4. Eins og leiðir af 

framangreindri umfjöllun þarf að huga að ýmsum atriðum við rannsókn sakamáls og því er þessi 

umfjöllun hvergi nærri tæmandi upptalning. Það ræðst af eðli brots og aðstæðum hverju sinni að 

hvaða atriðum rannsókn beinist. Þegar upplýsa skal sakamál eru margvíslegar aðferðir tiltækar 

sem jafnframt geta auðveldað ákvörðunartöku dómarans þegar ákvarða skal refsingu, til að mynda 

með vitnaleiðslum og matsgerðum.18 Þar á meðal getur verið leitað álits sérfræðinga, geðlæknis 

eða sálfræðings sem aflað er á grundvelli 1. mgr. 86. gr. sml. Í 1. mgr. 86. gr. sml. segir eftirfarandi: 

Í þágu rannsóknar leitar lögregla til sérfróðra manna þegar þörf er á sérfræðilegri 

skoðun eða rannsókn til að upplýsa mál, svo sem læknisskoðun, efnafræðilegri 

rannsókn, rithandarrannsókn eða bókhaldsrannsókn. Ef ástæða er til getur lögregla 

eða ákærandi farið fram á að dómkvaddur verði matsmaður skv. 128. gr. 

Þegar ákvæði 1. mgr. 86. gr. sml. vísar til sérfróðs aðila er átt við mann sem hefur aflað sér 

tiltekinnar fagmenntunar, hvort sem um er að ræða bóklega eða verklega menntun og býr hann yfir 

sérfræðikunnáttu á einhverju sviði umfram þekkingu lögreglunnar. Fer það allt eftir málsatvikum 

hverju sinni hvaða sérfræðingur er tilkvaddur.19 Meðal þeirra aðstæðna sem geta kveðið á um þörf 

á aðstoð sérfræðings, sbr. 1. mgr. 86. gr. sml., eru aðstæður eins og þegar talin er þörf á ítarlegri 

upplýsingum um geðhagi manns, sbr. 2. mgr. 54. gr. sml. Ef skoðun sérfræðings eins og t.d. skoðun 

geðlæknis leiðir til vafa á sakhæfi manns, sbr. 15. gr. hgl eða 16. gr. hgl., kann lögreglan að óska 

eftir dómkvöddum matsmanni á grundvelli 2. mgr. 77. gr. sml. Ítarlegri umfjöllun um ákvæði 15. 

og 16. gr. hgl. má sjá í kafla 3.5. og 3.6. 

 

 
17 Svala Ísfeld Ólafsdóttir, Meðferð opinberra mála: handbók (dóms- og kirkjumálaráðuneytið 1992) 41. 
18 Eiríkur Tómasson (n. 14) 87. 
19 sama heimild 125. 
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Því er óskað eftir að sérstök geðheilbrigðisrannsókn fari fram.20 Í ákvæði 2. mgr. 77. gr. sml. segir 

eftirfarandi: 

Ef vafi leikur á hvort sakborningur sé sakhæfur eða refsing geti borið árangur vegna 

andlegs ástands hans er rétt að láta hann sæta sérstakri geðrannsókn til þess að leiða 

þessi atriði í ljós. Skilyrði fyrir geðrannsókn er að rökstuddur grunur leiki á að 

sakborningur hafi framið brot sem varðað getur fangelsisrefsingu að lögum. 

Af ákvæði 2. mgr. 77. gr. sml. leiðir að ef vafi leikur á sakhæfi manns, sbr. 15. gr. hgl. eða vafi er 

á því hvort refsing geti borið árangur vegna andlegs ástands, sbr. 16. gr. hgl., gerir ákvæðið þær 

kröfur að sakborningur skuli sæta geðrannsókn til þess að leiða í ljós þann vafa sem leikur á um 

andlegt ástand hans. Þó með því skilyrði að rökstuddur grunur leiki á að sakborningur hafi framið 

brot sem getur varðað fangelsisrefsingu skv. lögum.21 Verða ákvæði 1. mgr. 86. gr. sml. og ákvæði 

2. mgr. 77. gr. sml. skoðuð til hlítar í kafla 3.1. og 3.2.  

3.1. Leitað til sérfræðinga í þágu rannsóknar  

Eins og gert er grein fyrir í þriðja kafla er notast við margvíslegar aðferðir til auðvelda 

ákvörðunartöku dómarans við ákvörðun refsingar. Sakamál eru almennt í höndum lögreglu, sbr. 

8. gr. lögreglulaga nr. 90/1996.22 Sjaldnast þarf að leita út fyrir raðir lögreglunnar enda hefur hún 

yfir margs konar sérfræðiþekkingu að ráða. Engu að síður kunna að koma upp aðstæður þar sem 

lögregla notast við heimild á grundvelli 1. mgr. 86. gr. sml.23 Tilgangur með öflun vottorða frá 

sérfræðingum er að fá skoðun eða álit utanaðkomandi aðila á staðreyndum eða tilteknum atriðum.24 

Í tilvikum sem varða persónulega hagi manns eru það helst læknar sem eru tilkvaddir á grundvelli 

1. mgr. 86. gr. sml. eða sálfræðingar þegar meta skal persónulega hagi manns. Þegar lögregla óskar 

eftir aðstoð sérfræðings við rannsókn á grundvelli 1. mgr. 86. gr. sml. verður sérfræðingurinn ávallt 

að gæta hlutlægni, sbr. 2. mgr. 53. gr. sml. Einnig getur það falið í sér brot á hlutlægnisreglu, skv. 

2. mgr. 53. gr. sml. ef lögregla leitar ekki aðstoðar sérfróðra manna ef talin er þörf á aðstoð 

sérfræðings. Jafnframt er ávallt mikilvægt að vottorð sérfræðings sé skýrt og hann gefi sér ekki 

forsendur í máli.25  

 
20 Svala Ísfeld Ólafsdóttir (n. 17) 39. 
21 Eiríkur Tómasson (n. 14) 202. 
22 Hér eftir lrl.  
23 Eiríkur Tómasson (n. 14) 124. 
24 Markús Sigurbjörnsson, Einkamálaréttarfar (Úlfljótur 1993) 229–229. 
25 Eiríkur Tómasson (n. 14) 55–56. 



7 

 

Í 1. ml. 1. gr. 86. gr. sml. er fjallað um heimild lögreglunnar til að afla vottorðs sérfræðings án 

atbeina dómara.26 Í 2. ml. 1. mgr. 86. gr. sml. má þó finna heimild þar sem kveðið er á um heimild 

lögreglu eða ákæranda til að dómkveðja matsmann á grundvelli 128. gr. sml. í stað þess að 

sérfræðingur sé tilkvaddur með óformlegum hætti.27 Kveðið er á um eftirfarandi í ákvæði 128. gr. 

sml. þar sem segir: 

Ef ekki verður farið svo að sem segir í 2. eða 3. mgr. 127. gr. kveður dómari einn 

eða tvo matsmenn, ef honum þykir þörf á, til að framkvæma mat eftir skriflegri 

beiðni aðila. Í beiðni skal koma skýrlega fram hvað eigi að meta, hvar það er sem 

meta á og hvað aðili hyggst sanna með mati.  

Ákærandi eða ákærði geta hvor um sig beiðst mats eftir að mál hefur verið höfðað. 

Enn fremur getur lögregla eða ákærandi beiðst mats á rannsóknarstigi. 

Af ákvæðinu leiðir heimild til að óska eftir vottorði sérfræðings eftir að mál er höfðað eða á 

rannsóknarstigi máls. Ber því hinum sérfróða að koma fyrir dóm ef dómari telur ástæðu til, sbr. 

132. gr. sml., og gefa skýringar á vottorði sínu. Slíkri skýrslugjöf er almennt ætlað að gefa frekari 

skýringu á atriðum sem tengjast vottorði sérfræðinga.28 Úrræðið ákvæðis 1. mgr. 128. gr. sml. gefur 

því lögreglu heimild til að kveða sér til aðstoðar sérfræðing með formlegri hætti með atbeina 

dómara.29 Þó er algengara í framkvæmd að lögreglan afli vottorðs sérfræðings án atbeina dómara.30 

Til nánari skýringar ákvæðis 1. mgr. 86. gr. sml. voru dómar Hæstaréttar skoðaðir. Alls hafa verið 

birtir 18 dómar frá upphafi sem vísa beinum orðum til 1. mgr. 86. gr. sml.31 Þó mátti aðeins sjá 

einn dóm sem laut sérstaklega að sjónarmiðum þar sem persónulegir hagir hins ákærða komu til 

skoðunar enda eðli máls samkvæmt geta sérfróðir aðilar verið tilkvaddir við ýmis önnur tilefni. 

Vísast til, Hrd. 14. desember 2017 í máli nr. 715/2017. Þar sem ákærði var sakfelldur fyrir tvær 

líkamsárásir, þjófnað og brot gegn valdstjórninni.  

 
26 sama heimild 126. 
27 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 252 - 233. 
28 Markús Sigurbjörnsson (n. 24) 228. 
29 Alþt. 2007-2008, A-deild, 1444. 
30 Eiríkur Tómasson (n. 14) 126. 
31 Hrd. 25. janúar 2018 í máli nr. 347/2016, Hrd. 14. desember 2017 í máli nr. 715/2017, Hrd. 19. mars 2015 í máli 

nr. 728/2014, Hrd. 12. september 2014 í máli nr. 595/2014, Hrd. 25. júní 2014 í máli nr. 424/2014, Hrd. 3. apríl 2014 

í máli nr. 225/2014, Hrd. 13. mars 2014 í máli nr. 225/2014, Hrd. 20. febrúar 2014 í máli nr. 625/2013, Hrd. 28. 

nóvember 2013 í máli nr. 395/2013, Hrd. 8. október 2013 í máli nr. 408/2013, Hrd. 4. júní 2013 í máli nr. 362/2013, 

Hrd. 2. maí 2013 í máli nr. 16/2013, Hrd. 21. mars 2013 í máli nr. 623/2012, Hrd. 4. nóvember 2011 í máli nr. 

560/2011, Hrd. 13. október 2011 í máli nr. 198/2011, Hrd. 16. desember 2010 í máli nr. 572/2010, Hrd. 14. október 

2010 í máli nr. 19/2010 og Hrd. 15. mars 2010 í máli nr. 135/2010. 
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Af hálfu Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu var óskað eftir að geðlæknir 

framkvæmdi geðheilbrigðisrannsókn á ákærða, sbr. 1. mgr. 86. gr. sml.  

Þar sem kannað var sakhæfi ákærða. Í skýrslu geðlæknisins A um 

geðheilbrigðisrannsókn á grundvelli 15. gr. hgl. taldi hann geðheilbrigði 

sakbornings ekki með þeim hætti að X hafi nokkurn tíman verið alls ófær um að 

stjórna gjörðum sínum, enda sýna gögn að hann er almennt undir áhrifum lyfja 

þegar hann beitir aðra ofbeldi. Við aðalmeðferð málsins gerði A grein fyrir skýrslu 

sinni, þar sem hann taldi nauðsynlegt að ákærða yrði gætt að sæta vistun þar sem 

hann myndi sæta miklu utanumhaldi og gæslu. Í framhaldinu tiltók hann að engin 

sérstök meðferðarvinna færi fram í öryggisvistun sem ekki væri hægt að koma við 

í fangelsi. Áréttaði A að ákærða dygði ekki fangelsisvistun án meðferðarvinnu.  

Af niðurstöðum dómsins má ráða að við ákvörðun refsingar var litið til þess að 

ákærði hafði þrisvar hlotið dóm áður. Einnig var horft til þess að hluti brotanna var 

framinn þegar X var sjálfræðissviptur og hafði sætt á þeim tíma öryggisvistun á 

sérhæfðri stofnun. Var refsing X ákveðin tvö ár í fangelsi. 

Af málinu má ráða að notast var við heimild, skv. 1. mgr. 86. gr. sml., og óskað eftir vottorði 

sérfræðings um geðheilbrigði ákærða enda lá fyrir vafi á geðheilbrigði hans. Enda fagmenntun 

dómara almennt ekki til þess fallin að meta sakhæfi manna út frá læknisfræðilegum sjónarmiðum. 

Getur því verið nauðsynlegt að óska eftir aðstoð sérfræðinga með ítarlegri þekkingu á 

geðheilbrigði manna. Þrátt fyrir framlögð vottorð á dómarinn ávallt lokaorðið við niðurstöðu. Sjá 

má af niðurstöðu dómsins að dómurinn taldi réttast að ákærða skyldi dæmd fangelsisvistun en var 

hvergi tiltekið í niðurstöðum dómsins að sérstaklega skyldi gætt að ákærða yrði veitt sérstakt 

utanumhald. Eins og sérfræðingur tiltók í niðurstöðum sínum að fangelsisvistun án 

meðferðarvinnu dygði ákærða ekki.  

Til nánari skýringar ákvæðis 1. mgr. 128. gr. sml. vísast til máls Landsréttar frá 6. nóvember 

2018 í máli nr. 822/2018.  

Þar sem X var ákærður fyrir brot gegn ákvæðum 248. gr. og 253. gr. hgl. með því 

að nýta sér bágindi, einfeldni og fákunnáttu brotaþola Y. Byggði Y ákæru sínu á 

því að hafa verið undir þrýstingi X og hafi hún að lokum látið frá sér alla fjármuni 

sína. Að lokum gerði Y sér grein fyrir stöðu mála og lagði því fram ákæru. Í málinu 

féllst Landsréttur á dómkvaðningu matsmanns í tengslum við lögreglurannsókn 

sem beindist að X.  

Í þessu máli óskaði lögregla eftir því að sérfræðingur yrði kallaður til í tengslum við rannsókn 

máls. Lögreglan hefur almennt heimild til þess að óska eftir því að sérfræðingur sé dómkvaddur á 

grundvelli 128. gr. sml.32 

 
32 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 252 - 233. 
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Til ítarlegri skýringar ákvæðis 1. mgr. 128. gr. sml. vísast til máls réttarins, Hrd. 25. júní 2014 í 

máli nr. 424/2014. Þar voru X, Y og Z ákærðir fyrir kynferðisbrot gegn A. Málið varðaði ekki 

sjónarmið um persónulega hagi hins ákærða. Þó skýrði dómurinn réttilega frá því hvernig notast 

var við heimild ákvæðis, 128. gr. sml. í réttarframkvæmd. Þar sem leiða má í ljós heimild lögreglu 

og ákæranda ef ástæða er til að fara fram á að dómkvaddur sé matsmaður á grundvelli 1. mgr. 128. 

gr. sml. Þó vísar dómurinn til þess að í athugasemdum við ákvæði 1. mgr. 128. gr. sml. sem fylgja 

frumvarpi til laganna að dómara sé ekki skylt að verða við beiðnum um dómkvaðningu nema hann 

telji þörf á að afla slíks mats til þess að dómur verði lagður á málið. Samkvæmt 2. mgr. 127. gr. 

sml. sem ákvæði 1. mgr. 128. gr. vísar til er kveðið á um að dómari skuli sjálfur leggja mat á atriði 

sem krefjast almennrar þekkingar og menntunar eða lagaþekkingar. Þó taldi Hæstiréttur efni til að 

verða við beiðni um dómkvaðningu enda væri ekki með sérfræðilegu áliti verið að leggja í hendur 

dómkvaddra manna að framkvæma mat sem dómari fer með að lögum. Af öllu framangreindu 

virtu leiðir að þau sérfræðiálit sem aflað er án dómkvaðningar geta verið leiðbeinandi við ákvörðun 

refsingar á sama hátt og sérfræðiálit sem aflað er með dómkvaðningu.  

3.2. Geðrannsókn á persónulegum högum manns  

Ef vafi leikur á persónulegum högum manns er því oftast gripið til þess ráðs að hefja geðrannsókn, 

sbr. 2. mgr. 77. gr. sml. Meginmarkmið geðrannsóknar er ætlað að kanna persónulega hagi 

sakbornings. Þar er miðað að því að ganga úr skugga um að sakborningur sé sakhæfur, sbr. 15. gr. 

hgl., eða hvort ákvæði 16. gr. hgl. eigi við um ákærða, sbr. fyrrgreind umfjöllun í kafla þrjú. 

Geðrannsókn telst ótvírætt til þvingunarráðstafana þó með henni sé ekki ætlað að leiða í ljós hvort 

afbrot hafi verið framið eða hver eða hverjir frömdu þann verknað sem er til rannsóknar.33 Með 

þvingunarráðstöfunum leiðir til skerðingar á mannréttindum manna sem knúnar eru fram með 

valdi.34 Af þeim sökum er mikilvægt með vísan til meðalhófsreglunnar að leitað sé annarra og 

vægari úrræða en geðrannsóknar til að ganga úr skugga um sakhæfi sakbornings. Dæmi um 

ráðstafanir sem hægt er að notast við sem ekki eru jafn þungbærar og gæsluvarðhald, má finna í 

ákvæðum 100. gr. og 101. gr. sml., en upphafsorð beggja ákvæðanna bera með sér að samkvæmt 

heimild þeirra sé þeim ætlað að koma í stað gæsluvarðhalds. Eins og vistun á sjúkrahúsi eða 

stofnun og farbann, sbr. 100. gr. sml. og fjártrygging, sbr. 101. gr. sml.35  

 
33 Eiríkur Tómasson (n. 14) 147. 
34 sama heimild 149. 
35 sama heimild 303. 
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Í sumum tilvikum er t.d. talið óhjákvæmilegt að úrskurða sakborning í gæsluvarðhald án 

geðrannsóknar, þó með þeirri takmörkun að skilyrði um gæsluvarðhald verði að vera uppfyllt, sbr. 

100. gr. sml. Algengt er að úrskurður um geðrannsókn tengist gæsluvarðhaldsúrskurði, þó ekki 

algilt.36 Skilyrði þess að notast við heimild ákvæðis 2. mgr. 77. gr. sml. er í fyrsta lagi að rökstuddur 

grunur sé fyrir því að það afbrot sem hinn ákærði framdi varði fangelsisrefsingu. Þó svo 

geðrannsókn sé ekki ætlað að leiða í ljós endanlega niðurstöðu við úrlausn máls þá getur hún 

varpað ljósi á það mál sem er til úrlausnar. Hvort sem geðrannsóknin styrkir líkur á sekt 

sakbornings eða dregur úr þeim.37 Einnig er það gert að skilyrði að geðrannsókn sé einungis 

framkvæmd á sakborningi, ekki öðrum mönnum, og þarf ótvírætt samþykki að liggja fyrir 

rannsókninni. Ef sakborningur neitar að gangast undir skoðunina er sett sú skylda að úrskurð 

dómara þurfi til heimildar fyrir henni, sbr. 2. mgr. 78. gr. sml.38 Til nánari skýringar ákvæðisins 

voru birtir dómar Hæstaréttar skoðaðir þar sem vísað var til 2. mgr. 77. gr. sml. en dómarnir voru 

alls níu.39  

Vísast því í fyrsta lagi til máls Hrd. 12. september 2013 í máli nr. 594/2013. Þar var ákærða gefið 

að sök að stinga mann með hníf og skærum, ásamt sök um brot gegn valdstjórninni. 

Í málinu gerði Lögreglustjórinn á Vestfjörðum kröfu þess efnis að nauðsynlegt væri 

að dómkveðja matsmann til að framkvæma geðrannsókn á ákærða. Þar sem meta 

skyldi hvort ákærði væri sakhæfur á grundvelli 15. gr. hgl., einnig hvort ástand 

ákærða væri með þeim hætti að 16. gr. hgl. ætti við um hann, hvort refsing bæri 

árangur og hvort nauðsynlegt væri vegna réttaröryggis að gera öryggisráðstafanir á 

grundvelli 62. gr. hgl. og 63. gr. hgl. Vísaði lögreglustjórinn til 2. mgr. 77. gr. og 

1. mgr. 128. gr. sml. kröfum sínum til stuðnings. Hafnaði dómurinn dómkvaðningu 

matsmanns á grundvelli þess að varnaraðili hafði áður gengist undir geðrannsókn 

árið 2011. Þar hafði verið komist að þeirri niðurstöðu að varnaraðili væri sakhæfur 

og ekkert sem útilokaði að refsing kæmi honum að gagni. Ekkert haldbært kom 

fram í málinu um að ástand ákærða hefði breyst frá fyrra mati.  

 

 
36 sama heimild 204. 
37 sama heimild 202. 
38 Svala Ísfeld Ólafsdóttir (n. 17) 39. 
39 Hrd. 27. október 2016 í máli nr. 400/2016, Hrd. 25. október 2016 í máli nr. 723/2016, Hrd. 28. október 2015 í 

máli nr. 725/2015, Hrd. 13. nóvember 2014 í máli nr. 66/2014, Hrd. 12. september 2013 í máli nr. 594/2013, Hrd. 

29. mars 2012 í máli nr. 210/2012, Hrd. 13. október 2011 í máli nr. 198/2011, Hrd. 15. nóvember 2010 í máli nr. 

636/2010 og Hrd. 22. janúar 2009 í máli nr. 34/2009. 
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Af framangreindum dómi má draga þá ályktun að ákvæði 2. mgr. 77. gr. sml. gerir almennt þær 

kröfur að þeir aðilar sem óska eftir geðrannsókn skuli sýna fram á þann vafa sem leikur á andlegu 

ástandi manns. Engin ný haldbær gögn voru lögð fram í málinu sem rökstuddu kröfu 

lögreglustjórans um að persónulegir hagir manns hefðu breyst frá fyrra mati sem ætti að leiða til 

annarrar niðurstöðu. Að því virtu voru lagaskilyrði fyrir kröfu lögreglustjórans ekki fyrir hendi.  

Einnig vísast til máls Hrd. 15. nóvember 2010 í máli nr. 636/2010 þar sem ákærði X var grunaður 

um stórfellda líkamsárás með því að lemja Y þungu höggi í höfuðið. 

Í málinu krafðist Lögreglustjórinn á Höfuðborgarsvæðinu þess að Héraðsdómur 

Reykjavíkur úrskurðaði X í gæsluvarðhald. Í greinargerð lögreglu kemur fram að 

að lögreglan taldi að skilyrði 2. mgr. 95. gr. sml. um gæsluvarðhald væru uppfyllt 

með vísan eðli verknaðarins og alvarleika. Því nauðsynlegt væri á grundvelli 

almannahagsmuna að ákærði myndi sæta gæsluvarðhaldi. Af niðurstöðum 

héraðsdóms má ráða að fallist var á kröfu lögreglustjórans um gæsluvarðhald en að 

engin ástæða lá fyrir um vafa á sakhæfi ákærða. Af þeim sökum hafnaði 

héraðsdómur að geðrannsókn skyldi fara fram á gæsluvarðhaldstíma. Málinu var 

áfrýjað til Hæstaréttar þar sem varnaraðili krafðist þess að ákærða yrði gert að sæta 

geðrannsókn á gæsluvarðhaldstíma. Fyrir Hæstarétt var lagt fram endurrit af 

dómsúrskurði frá 2008 sem studdi kröfu varnaraðila um að ákærði hefði verið 

sviptur sjálfræði í sex mánuði. Niðurstaða dómsins var því sú að hinn kærði 

úrskurður var staðfestur um gæsluvarðhald X og fallist var á kröfu varnaraðila um 

að X skyldi sæta geðrannsókn þar sem ráða mátti af gögnum málsins að X kynni að 

vera andlega veikur og því ætti ákvæði 2. mgr. 77. gr. sml. við í málinu. 

Af niðurstöðum dómsins má ráða þá almennu ályktun af ákvæði 2. mgr. 77. gr. sml. sem gerir 

almennt þær kröfur að þeir aðilar sem óska eftir að geðrannsókn sé framkvæmd skulu leggja fram 

gögn sem rökstyðja kröfu þeirra. Með hliðsjón af niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur í málinu, 

mátti ekki sjá nein haldbær gögn sem studdu þá kröfu að X glímdi við andleg veikindi og að þörf 

væri á geðrannsókn á gæsluvarðhaldstíma. Fyrir Hæstarétti voru lögð fram ný gögn þar sem sýnt 

var fram á að X hefði áður verið sjálfræðissviptur sem rökstuddi kröfu varnaraðila að nauðsynlegt 

væri að geðrannsókn færi fram á andlegum högum X meðan á gæsluvarðhaldi stóð á grundvelli 2. 

mgr. 77. gr. sml. Að því virtu voru lagaskilyrði 2. mgr. 77. gr. sml. talin uppfyllt. Að lokum vísast 

til Hrd. 22. janúar 2009 í máli nr. 34/2009 þar sem X var handtekinn fyrir að kveikja í húsnæði.  

Í málinu krafðist lögreglustjórinn að X yrði gert að sæta geðrannsókn og 

dómkvaddur yrði geðlæknir til að framkvæma rannsóknina. Læknisvottorð lá fyrir 

í málinu þar sem læknir ráðlagði að geðrannsókn skyldi fara fram á X vegna sögu 

hans um alkóhólisma og geðræn vandamál. Við gerð læknisvottorðsins lá fyrir vafi 

á því hvort X gerði sér grein fyrir alvarleika málsins.  
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Vísaði lögreglustjórinn til læknisvottorðsins kröfu sinni til stuðnings, taldi hann 

nauðsynlegt að sérstök geðrannsókn skyldi framkvæmd með vísan til 15. og 16. gr. 

hgl. við mat á sakhæfi X, sbr. 2. mgr. 77. gr. og 128. gr. sml. Héraðsdómur 

Reykjavíkur taldi framlögð gögn ekki sýna fram á að skilyrði 2. mgr. 77. gr. sml. 

væri uppfyllt og því hafnaði dómurinn kröfu lögreglustjórans. Hæstiréttur staðfesti 

úrskurð héraðsdóms og hafnaði kröfu lögreglustjórans, varnaraðili hafði ekki látið 

málið til sín taka fyrir Hæstarétti.  

Helstu niðurstöður sem ráða má af framangreindum dómi eru þau skilyrði sem ákvæði 2. mgr. 77. 

gr. sml. setur svo fallist verði á að geðrannsókn fari fram. Í málinu lágu fyrir vísbendingar þess 

efnis að vafi væri á andlegum högum X. Þrátt fyrir það féllst dómurinn ekki á að geðrannsókn færi 

fram. Geðrannsókn flokkast almennt sem þvingunarráðstöfun sem ber að túlka þröngt enda fela 

þvingunarráðstafanir í sér skerðingu á mannréttindum.40 Þó kemur til álita hvort niðurstaðan hefði 

verið önnur hefði varnaraðili látið málið til sín taka og lagt fram ítarlegri gögn sem rökstuddu kröfu 

lögreglustjórans um vafa á andlegum högum hins ákærða. Með hliðsjón af framangreindum 

dómum sem fjalla um 2. mgr. 77. gr. sml. þá virðist sem helstu ágreiningsefni ákvæðis 2. mgr. 77. 

gr. sml. varði hvort skilyrði þess séu uppfyllt. Í þeim málum þar sem ekki var fallist á geðrannsókn 

var það helst vegna þess að beiðni um geðrannsókn var ekki nægilega skýr eða eins og kom fram 

í einu framangreindu máli að maður hefði áður verið látinn sæta geðrannsókn og ekkert benti til 

þess að hagir hans höfðu breyst frá þeim tíma.41 Einnig má draga þá ályktun út frá dómunum að 

um alvarlegan verknaði hafi var að ræða og því mikilvægt að framkvæma geðrannsókn enda skýrt 

að brotin vörðuðu að öllum líkindum fangelsisrefsingu. Þar af leiðandi voru skilyrði skv. 2. ml. 2. 

mgr. 77. gr. sml. uppfyllt, um að rökstuddur grunur léki á að framið brot varðaði fangelsisrefsingu. 

Af framangreindri umfjöllunum má ráða að engin endanleg ákvörðun var tekin um ákvörðun 

refsingar. Af þeim sökum er ekki hægt að draga neina afgerandi ályktun um það hve mikið vægi 

persónulegir hagir manns fengu við ákvörðun refsingar. Hefði refsing verið ákvörðuð í málunum 

hefði geðrannsóknin geta varpað öðru ljósi á þau.42  

 

 
40 Eiríkur Tómasson (n. 14) 149. 
41 Hrd. 12. september 2013 í máli nr. 594/2013. 
42 Eiríkur Tómasson (n. 14) 203. 
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3.3. Rannsókn á persónulegum högum, skv. 2. mgr. 54. gr. sml. 

Í 2. mgr. 54. gr. sml. er kveðið á um að rannsaka atriði sem varða sakborning sjálfan, ásamt fleiri 

tiltækum upplýsingum sem ætla má að geti skipt máli svo markmið rannsóknar náist.43 Þar á meðal 

vísar ákvæðið til persónulegra haga manns. Þegar persónulegir hagir sakbornings koma til 

rannsóknar eru ýmis atriði sem ber að skoða.  

Í fyrsta lagi leiðir af ákvæði 2. mgr. 54. gr. sml. mikilvægi þess að persónulegir hagir manns séu 

rannsakaðir enda meðal þess sem dómurum er heimilt að líta til þegar ákvarða skal refsingu. Í 

athugasemdum við ákvæði 2. mgr. 54. gr. sml. sem fylgja frumvarpi til laganna leiðir að veittar 

séu nokkuð frjálsar hendur um það hvernig öflun gagna sem talin eru upp í ákvæðinu skuli fara 

fram. 44 Þó gerir ákvæði, 2. mgr. 54. gr. sml., nokkrar kröfur til rannsóknarinnar þegar persónulegir 

hagir sakbornings koma til skoðunar. Ljóst er að þau atriði sem tiltekin eru í ákvæði 2. mgr. 54. 

gr. sml. hafa því ekki að geyma tæmandi talningu á þeim sjónarmiðum og ástæðum sem heimilt er 

að taka tillit til við ákvörðun refsingar.45 Ekkert samhljóða ákvæði 2. mgr. 54. gr. sml. má finna í 

hinum almennu hegningarlögum, þó tiltaka nokkur ákvæði hegningarlaganna að líta skuli til 

persónulegra haga manns. Til samræmis vísast til 15. gr., 16. gr., 17. gr., 70. gr., 74. gr. ákvæða 

hegningarlaganna og að lokum 75. gr. hgl. Ákvæði 2. mgr. 54. gr. sml. er margþætt þar sem í fyrsta 

lagi gerir ákvæðið þá skyldu að hugað sé að aldri ákærða en sambærilegt ákvæði má finna í 4. tl. 

1. mgr. 70. gr. hgl. þar sem vísað er til aldurs þess sem að verkinu er valdur eða 2. tl. 1. mgr. 74. 

gr. hgl. þar sem tiltekið er ef einstaklingur hefur ekki náð 18 ára aldri skuli honum ekki dæmd full 

refsing. Því vísar ákvæðið til nauðsynjar þess að lagt sé fram fæðingarvottorð frá Hagstofu Íslands 

til sönnunar aldurs ákærða. Í öðru lagi kveður ákvæðið á um mikilvægi þess að rannsaka 

persónulegar aðstæður sakbornings. Þar vísar ákvæðið til fjölskyldu- og heimilishaga, menntunar, 

starfa, efnahags sakbornings o.s.frv. Í þriðja lagi kveður ákvæðið á um rannsókn á fyrri hegðun 

ákærða, til samræmis vísast til 5. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. þar sem vísað er til hegðunar ákærða að 

undanförnu. Þar af leiðandi er vísað til þess að sakavottorðs hjá sýslumanni sé aflað, endurrit fyrri 

dóma, ásamt öðrum gögnum ef ástæða er til. Ber því að skoða bæði hegðun sakbornings fyrir og 

eftir ætlað brot, sbr. 8. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl., þar sem kveðið er á um hvernig framferði manns 

hefur verið eftir brot. Einnig ber að kanna hvort greina megi eftirsjá hjá hinum ákærða, sökum 

 
43 sama heimild 50. 
44 Alþt. 2007-2008 A-deild, 1428. 
45 Eiríkur Tómasson (n. 14) 49. 
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brotsins sem er til rannsóknar eða hvort hann reynir að torvelda rannsóknina, sbr. 9. tl. 1. mgr. 70. 

gr.,þar sem vísað er til hvort ákærði hafi veitt að sjálfsdáðum aðstoð eða upplýsingar sem geta haft 

verulega þýðingu við að upplýsa brot hans. Í fjórða lagi gerir ákvæðið kröfur um að aflað sé 

upplýsinga um þroska og heilbrigðisástand sakbornings, andlegt sem líkamlegt.  

Ákvæðið mælir fyrir um að geðheilbrigðisrannsókn fari fram á högum manns ef vafi er á andlegu 

ástandi hans og sakborningur ófær um að stjórna gjörðum sínum á grundvelli 15. gr. hgl. um 

sakhæfi, 16. gr. hgl., þar sem vafi er á því hvort refsing beri árangur vegna andlegs annmarka 

manns, 4. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. þar sem kveðið er á um ákafa geðshræringu manns og 75. gr. hgl. 

þar sem einstaklingur glímir við skammvinnt ójafnvægi á geðsmunum.46 Örfáir dómar hafa fallið 

á Íslandi sem sýna með skýrum hætti hvernig reynir á ákvæði 2. mgr. 54. gr. sml. í framkvæmd 

þegar rannsókn fer fram á persónulegum högum manns. Þó mátti sjá sex birta hæstaréttardóma 

sem vísuðu beinum orðum til ákvæðis 2. mgr. 54. gr. sml.47 

 Í dæmaskyni vísast í fyrsta lagi til Hrd. 25. október 2016 í máli nr. 732/2016. Þar var X grunaður 

um alvarlega líkamsárás, kynferðisbrot og hættubrot gegn konu.  

Við rannsókn máls lagði lögreglustjórinn fram beiðni um að dómkvaddur yrði 

matsmaður á grundvelli ákvæðis 128. gr. sml., vegna háttsemi ákærða. Óskaði 

lögreglustjórinn þess að geðlæknir myndi framkvæma matið þar sem hann skyldi 

meta sakhæfi mannsins á grundvelli 15. og 16. gr. hgl. Í þinghaldinu vísar 

lögreglustjórinn jafnframt til 2. mgr. 77. gr. og 78. gr. sml. Af niðurstöðum dómsins 

leiðir að matsbeiðni lögreglustjórans hafði ekki fullnægt skilyrðum ákvæðisins svo 

hægt væri að hefja geðrannsókn á ákærða, þar sem vafi hafi leikið á sakhæfi 

mannsins. Í matsbeiðni var tiltekið að leggja skyldi mat á persónulegar aðstæður, 

hegðun og fyrri brot. Hvergi var lýst þroska og heilbrigðisástandi hins grunaða. Af 

þeim sökum mat dómurinn svo að beiðnin hafi ekki fullnægt skilyrðum, skv. 1. 

mgr. 128. gr. sml., þar sem ákvæðið gerir kröfur um skýrleika þess sem gerðar eru 

kröfur um að meta. Enn fremur tiltók dómurinn að ekki verður séð þörf á að 

dómkvaddur yrði matsmaður til þess að uppfylla skyldu lögreglunnar á grundvelli 

2. mgr. 54. gr. sml. þar sem kröfum um dómkvaddan matsmann yrði aflað væri ekki 

uppfyllt.  

Af framangreindum dómi má draga þá ályktun að ákvæði 2. mgr. 54. gr. sml. geri almennt þær 

kröfur til lögreglunnar að huga að þeim atriðum sem tiltekin eru í ákvæðinu.  

 
46 Svala Ísfeld Ólafsdóttir (n. 17) 39. 
47 Hrd. 25. október 2016 í máli nr. 723/2016, Hrd. 4. febrúar 2016 í máli nr. 190/2015, Hrd. 10. nóvember 2015 í 

máli nr. 756/2015, Hrd. 13. mars 2014 í máli nr. 167/2014, Hrd. 2. maí 2013 í máli nr. 16/2013 og Hrd. 7. júlí 2011 í 

máli nr. 414/2011. 
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Hins vegar ef krafa lögreglunnar er ekki skýrlega studd þá er ekki hægt að krefjast þess að 

sakborningur undirgangist rannsókn á persónulegum högum. Kveður því ákvæði 2. mgr. 54. gr. 

sml. einungis á um skyldu sem lögreglunni er falin við rannsókn máls, að huga að þeim atriðum 

sem tiltekin eru í ákvæðinu. 

 Til samanburðar vísast til máls, Hrd. 13. mars. 2014 í máli nr. 167/2014. Þar var X ákærður á 

grundvelli 164. gr. hgl. um að hafa valdið eldsvoða sem hafði í för með sér almannahættu. 

Í málinu var óskað eftir að dómkvaddur matsmaður skyldi leggja mat á atriði sem 

tiltekin eru í ákvæði, 2. mgr. 54. gr. sml. Óskað var því eftir að rannsaka skyldi þau 

atriði sem varða sakborning sjálfan með vísan til 1. mgr. 128. gr. sml., sbr. 86. gr. 

sml. Í niðurstöðu héraðsdóms var fallist á kröfu lögreglustjórans um að 

dómkvaddur matsmaður skyldi leggja mat á persónulega hagi sakbornings. 

Hæstiréttur hafnaði þó kröfu lögreglustjórans, með vísan til þess að lögreglan hefði 

einungis stutt kröfu sína þeim rökum að sakborningur ætti við andlega erfiðleika að 

stríða. Þar af leiðandi mat Hæstiréttur svo að lögreglustjórinn hafði ekki tekið 

nægilega skýrt fram í matsbeiðninni hvað skyldi meta og lagaskilyrði væru því ekki 

uppfyllt. Af þeim sökum var kröfu um dómkvaðningu hafnað.  

Samkvæmt niðurstöðum dómsins má í fyrsta lagi draga þá ályktun að mönnum sé almennt veitt 

heimild til að leggja fram vottorð fyrir dómi sem hægt er að byggja á að einhverju leyti. Hins vegar 

eru gerðar strangar kröfur um að skilyrði laganna um framlagningu vottorða sé uppfyllt því gerðar 

eru kröfur um skýrleika þess hvers sé ætlað að sanna með matinu. Af framangreindum dómum má 

leiða í ljós megintilgang sem ákvæði 2. mgr. 54. gr. er ætlað. Ákvæðinu er ætlað að leggja þá 

almennu skyldu á lögregluna að huga að þeim atriðum sem tiltekin eru í því þó ekki sé hægt að 

krefjast þess að einstaklingur sæti rannsókn með vísan til ákvæðisins. Framangreind umfjöllun um 

ákvæði 2. mgr. 54. gr. leiðir í ljós að það kunna að koma upp atvik þar sem leita skal aðstoðar 

sérfræðinga enda geta komið upp aðstæður þar sem nauðsynlegt er að óskað sé eftir skoðun 

sérfræðings í því skyni að upplýsa mál sem jafnframt getur auðveldað ákvörðunartöku dómarans 

þegar ákvarða skal refsingu. Þó geta komið upp aðstæður þar sem nægjanlegt er að aflað sé 

vottorðs um meðferð ákærða eða jafnvel vottorðs um veikindi hans sem geta hjálpað dómurum við 

ákvörðun refsingar.  
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Til stuðnings vísast í fyrrgreindan dóm Hæstaréttar þar sem lá fyrir í málinu að ákærði hefði áður 

gengist undir geðrannsókn. Því þótti ekki efni til að láta hann gangast aftur undir geðrannsókn 

enda ekkert sem fram kom í málinu sem sýndi fram á að ástand ákærða hefði breyst.48 Markmið 

rannsóknar skal enda vinna að því að afla allra nauðsynlegra gagna svo hægt sé að rannsókn lokinni 

að ákvarða refsingu, sbr. 1. mgr. 53. gr. sml.  

3.4. Hugarfar og hvatir manns til afbrots, skv. 3. mgr. 54. gr. sml. 

Í 3. mgr. 54. gr. sml. er kveðið á um rannsókn á hugarfari og hvötum manns, sbr. umfjöllun í 3. 

kafla.49 Af ákvæði 3. mgr. 54. gr. sml. má leiða mikilvægi þess að upplýsa hvað sakborningi gekk 

til við brotið.50 Til að meta hugarfar og hvatir manns geta sérfræðingar verið tilkvaddir, sbr. 1. mgr. 

86. gr. sml. Málsmeðferðin skal miða að því að afla upplýsinga um hvatir manns að svo miklu 

leyti sem máli skiptir. Enda geta upplýsingar um hugarfar og hvata manns til afbrots skipt miklu í 

sambandi við ákvörðun refsingar um það hversu þungan dóm ákærði fær eða hvort skilorðsbinda 

skuli refsinguna ef svo á við. Til samræmis vísast til 6. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. þar sem kveðið er á 

um „hversu styrkur og einbeittur vilji hans hefur verið“ og 7. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. þar sem kveðið 

er á um „hvað honum hefur gengið til verksins“.51 Ítarlegri umfjöllun um ákvæði 6. og 7. tl. 1. mgr. 

70. gr. hgl. má sjá í kafla 4.1. hér á eftir. Þrátt fyrir afdráttarlaust orðalag ákvæðis, 54. gr. sml. um 

hvaða atriði skulu skoðuð til hlítar er verulegt svigrúm veitt í þessum efnum og upptalningin hvergi 

nærri tæmandi talin enda málsatvik frábrugðin frá einu máli til annars.52 Til nánari skýringar ber 

að skoða dómaframkvæmd Hæstaréttar. Einungis mátti finna tvo birta hæstaréttardóma þar sem 

vísað var beint til ákvæðis 3. mgr. 54. gr. 

Í fyrsta lagi ber að skoða, Hrd. 28. október 2015 í máli nr. 724/2015. Þar voru málsatvik rakin 

til ákæru á hendur X vegna kynferðisbrots.  

Í dómnum krafðist Lögreglustjórinn á Austurlandi þess að X skyldi sæta 

geðrannsókn og að dómkvaddur væri matsmaður til þess að meta þroska og andlega 

heilsu ákærða. Einnig krafðist lögreglustjórinn að lagt yrði mat á hugarfar ákærða 

þegar hann framdi hina meintu háttsemi. Af niðurstöðum dómsins leiðir að lögreglan 

lagði fram framangreinda kröfu á grundvelli 53. og. 54. gr. sml. Því tók dómurinn 

kröfu lögreglunnar til efnislegrar meðferðar og lagði mat á tilgang ákvæða 53. og. 

 
48 Hrd. 12. september 2013 í máli nr. 594/2013. 
49 Svala Ísfeld Ólafsdóttir (n. 17) 41. 
50 sama heimild. 
51 sama heimild. 
52 Eiríkur Tómasson (n. 14) 48. 
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54. gr. sml. Þar sem staðfestur var úrskurður héraðsdóms þar sem kröfu sóknaraðila 

um að matsmaður skyldi dómkvaddur var hafnað. 

Þetta sýnir að ákvæði 53. og. 54. gr. sml. kveður almennt á um skyldu sem lögreglunni ber að 

fylgja að svo miklu leyti sem mögulegt er. Gera ákvæðin því þær kröfur til lögreglumanna að huga 

að þeim atriðum sem tiltekin voru í ákvæðunum við rannsókn máls.Af þeirri ástæðu hafnaði 

dómurinn kröfu lögreglustjórans um að ákærði myndi gangast undir geðrannsókn enda er ekki lögð 

sú skylda á sakborning að undirgangast rannsókn nema skýr heimild sé til staðar. Dómurinn taldi 

skýra lagaheimild hafa skort til þess að þvinga sakborning til að undirgangast geðrannsókn sem 

greinir í 77. gr. og 78. gr. sml. Því má draga þá ályktun af niðurstöðum dómsins að lögreglan hafi 

vísað til rangra lagaákvæða í kröfu sinni. Krafa lögreglustjórans hefði átt að vísa til ákvæða 77. gr. 

og 78. gr. sml. um sérstaka rannsókn. Markmið ákvæðanna er að leiða í ljós þau atriði sem varða 

sakhæfi ákærða. Einnig má draga þá ályktun að ákvæði 53. gr. og 54. gr. sml. kveði einungis á um 

skyldur sem lagðar eru á herðar lögreglunnar við rannsókn máls, að huga að þeim atriðum sem 

tiltekin eru í ákvæðunum. Leggja því ákvæðin ekki skyldu á sakborning að undirgangast rannsókn 

á grundvelli þeirra.  

Til samræmis ber að skoða dóm Hrd. 2. maí 2013 í máli nr. 16/2013 þar sem X var ákærður fyrir 

fíkniefnalagabrot með því að hafa haft kannabisplöntur í vörslu sinni í sölu- og dreifingarskyni.  

X var sakfelldur á grundvelli játningar sinnar fyrir héraðsdómi. Samkvæmt 

niðurstöðum Hæstaréttar vísar dómurinn til þess að lögreglan hafi ekki aflað 

nauðsynlegra gagna til að varpa ljósi á sannleiksgildi játningar X. Af þeim sökum 

taldi dómurinn lögregluna hafa brugðist skyldum sínum, skv. 2. mgr. 53. gr. sml.  

Þar sem lögreglunni ber skylda til að rannsaka mál til að hið sanna og rétta komi í 

ljós. Hvort sem upplýsingarnar væru til þess fallnar að skjóta stoðum undir 

játninguna eða draga úr sannleiksgildi hennar, svo sem með því að rannsaka ítarlega 

persónulegar aðstæður sakbornings og hugsanlegar hvatir hans til brotsins, sbr. 2. 

og 3. mgr. 54. gr. laga nr. 88/2008. Af þeim sökum var hinn áfrýjaði dómur 

ómerktur og vísað aftur heim í hérað til löglegrar meðferðar.  

Framangreindar niðurstöður Hæstaréttar renna stoðum undir að ákvæði 53. og 54. gr. sml. leggi 

almennt þá skyldu á lögregluna að afla nauðsynlegra gagna í þágu rannsóknar máls. Þar af leiðandi 

er ávallt mikilvægt að lögreglan hefji rannsókn þrátt fyrir játningu manns. Sú skylda hvílir á 

lögreglu að kanna hvort játning sé sannleikanum samkvæm.  

 

https://fj.is/?site=heimild&id=haestirettur.3742
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Með vísan til 2. mgr. 53. gr. sml. skulu rannsakendur máls ávallt vinna að því að hið sanna og rétta 

komi í ljós og gæta jafnt að þeim atriðum sem horfa til sýknu og sektar ákærða. Við aðstæður sem 

þessar ber lögreglunni því skylda til að rannsaka mál til hlítar með því að rannsaka ítarlega 

persónulegar aðstæður sakbornings, ásamt hugsanlegum hvötum hans til brotsins á grundvelli 2. 

og. 3. mgr. 54. gr. sml. Hvort sem upplýsingarnar sem er aflað renni stoð undir játningu eða dragi 

úr sannleiksgildi hennar. Ef játning ákærða styðst ekki við önnur gögn en einungis framburð 

ákærða sjálfs kemur einnig til álita að leita eftir atbeina sérfróðs aðila á grundvelli 1. mgr. 86. gr. 

sml. til þess að rannsaka trúverðugleika játningarinnar. Í framangreindri umfjöllun má sjá tvo dóma 

sem gefa mjög góða mynd af tilgangi ákvæðis 3. mgr. 54. gr. sml. Fyrri dómurinn gefur glöggt til 

kynna að ákvæðið 54. gr. sml. feli í sér skyldu lögreglunnar til að huga að atriðum sem varða 

persónulega hagi manns við rannsókn máls. Því sé ekki um að ræða skyldu sem lögð er á 

sakborning að undirgangast geðrannsókn. Má því álykta að kröfugerð lögreglu um geðrannsókn á 

grundvelli ákvæðisins hafi verið ranglega studd. Enda flokkast geðrannsókn til þvingunarúrræðis 

sem túlka ber þröngt þar sem þvingunarráðstafanir fela í sér skerðingu á mannréttindum. Til 

samræmis vísast til umfjöllunar í kafla 3.2.53 Síðari dómurinn sýnir fram á mikilvægi þess að með 

rannsókn sé nauðsynlegra gagna aflað til að sanna hið rétta í máli. Af þeim sökum ber lögreglu að 

afla þeirra upplýsinga að því leyti sem nauðsynleg eru við rannsókn máls. Þessar upplýsingar 

skipta lögreglu miklu máli við endanlega niðurstöðu máls þegar ákvarða skal refsingu í því 

sambandi hversu þungur dómur eigi að vera eða hvort jafnvel eigi að skilorðsbinda refsingu.54  

3.5.Vafi á geðrænu sakhæfi manns 

Almennt eru taldar löglíkur fyrir því að flestir menn séu sakhæfir nema vísbendingar bendi til 

annars. Ef vafi leikur á sakhæfi manns eins og tiltekið er í 15. gr. hgl. þá er gerð krafa samkvæmt 

2. mgr. 54. sml. um að rannsókn skuli fara fram á þroska og heilbrigðisástandi sakbornings, 

andlegu sem líkamlegu, áður en tekin er ákvörðun um refsingu. Í íslenskum rétti er sakhæfi 

afdráttarlaust skilyrði refsiábyrgðar einstaklings, persónulegt hæfi ákærða til að sæta refsingu.55 

Sakhæfi felur í sér tvenns konar skilyrði.  

 
53 sama heimild 149. 
54 Svala Ísfeld Ólafsdóttir (n. 17) 41. 
55 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (n. 7) 84. 
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Í fyrsta lagi að hinn ákærði hafi náð sakhæfisaldri, skv. 14. gr. hgl., og í öðru lagi mat á geðrænu 

sakhæfi manns, skv. 15. gr. hgl., 16. gr. og 17. gr. hgl. en verður 15. gr. hgl. hér skoðuð til hlítar 

þar sem segir eftirfarandi: 

„Þeim mönnum skal eigi refsað, sem sökum geðveiki, andlegs vanþroska eða 

hrörnunar, rænuskerðingar eða annars samsvarandi ástands voru alls ófærir á þeim 

tíma, sem þeir unnu verkið, til að stjórna gerðum sínum.“ 

Með hliðsjón af ákvæðinu er ljóst að það varðar huglæga afstöðu geranda til verknaðar og miðar 

við ástand einstaklings á þeirri stundu sem verkið var unnið.  

Í ákvæðinu má greina þrjú álitaefni sem geta komið til skoðunar. Í fyrsta lagi leiðir af því að skoða 

skuli á hvaða stigi andlegir annmarkar manns eru. Næst ber að skoða hvort greina megi vanþroska 

manns á þeirri stundu sem verknaðurinn var framinn. Loks ber að skoða hvort orsakatengsl séu á 

milli vanþroskans og verknaðarins sem varð til þess að sakborningur var ófær um að stjórna 

gerðum sínum. Efnislegt mat á álitaefnum þessum er svo lagt í hendur dómstóla.56 Ákvæðið 15. 

gr. hgl. hefur verið túlkað rúmt og dómarar hafa nokkuð frjálsar hendur við efnislegt mat á því 

hvenær skilyrði ákvæðisins eru uppfyllt.57 Ef vafi er á sakhæfi hins ákærða, skv. 15. gr. hgl., kann 

að vera að dómarar taki ákvörðun um refsingu með hliðsjón af áliti sérfræðings, sbr. fyrrgreind 

umfjöllun í kafla 3.1.58 Þó með því skilyrði að rökstuddur grunur sé fyrir hendi um að sakborningur 

hafi framið brot sem getur varðað fangelsisrefsingu. Þrátt fyrir að ákvæði 15. gr. hgl. sé almennt 

túlkað rúmt verður þó ráðið af íslenskri dómaframkvæmd að þau sjónarmið sem refsilög eru byggð 

á mæla með því að umrætt lagaákvæði skuli túlkað fremur þröngt en rúmt enda hefur ákvæðið að 

geyma undantekningu frá þeirri meginreglu að mönnum skuli refsað fyrir afbrot sem þeir hafa 

framið.59 

Til nánari skýringar á ákvæði 15. gr. hgl. voru dómar Hæstaréttar síðastliðin tíu ár eða aftur til 

ársins 2010 skoðaðir. Tekið var tillit til þess hvernig ákvæði 15. gr. hgl. birtist okkur í framkvæmd 

og hvaða vægi vottorð sérfræðinga fá í framkvæmd sem dómarar styðjast við við ákvörðun 

refsingar.  

 
56 Jónatan Þórmundsson, „Sakhæfi“ (1991) 44 Úlfljótur 277, 284. 
57 Alþt. 1939, A-deild, 358. 
58 Jónatan Þórmundsson, „Sakhæfi“ (n. 56) 284. 
59 Hrd. 13. október 2011 í máli nr. 198/2011. 
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Alls hafa verið birtir 35 dómar á síðastliðnum tíu árum þar sem 15. gr. hgl. kom til skoðunar.60 

Allir þeir dómar sem voru skoðaðir höfðu það sammerkt að geðrannsókn var framkvæmd af hálfu 

sérfræðinga ef vafi var á andlegu ástandi manns. Í einum af þeim dómum sem komu til skoðunar 

var málið ómerkt og vísað aftur til héraðsdóms. Í öðrum var sýknað á grundvelli 15. gr. hgl. Þar af 

leiðandi má draga þá ályktun af dómaframkvæmd að almennt eru gerðar miklar kröfur svo sýknað 

verði á grundvelli 15. gr. hgl. Hins vegar þykir ljóst af niðurstöðum málanna sem komu til 

skoðunar að í flestum tilvikum var refsing ákvörðuð með hliðsjón af vottorði sérfræðings sem lá 

fyrir í málinu. Til hliðsjónar ber að skoða þrjá dóma réttarins til nánari skýringar.  

Í fyrsta lagi ber að skoða mál Hrd. 27. október 2016 í máli nr. 400/2016 þar sem X var sakfelldur 

fyrir manndráp skv. 211. gr. hgl. með því að hafa hert að hálsi A með báðum höndum með þeim 

afleiðingum að A lést að völdum kyrkingar. 

Var ákærði látinn sæta geðrannsókn á grundvelli 2. mgr. 77. gr. sml., til þess að 

meta sakhæfi hans, sbr. 15. gr. hgl. Í skýrslu geðlæknisins A var vísað til að X hafi 

allt frá ungum aldri misnotað vímuefni og ekkert benti til annars geðsjúkdóms en 

vímuefnafíknar. Tiltók A að X hefði verið á verknaðarstundu mjög ölvaður, reiður 

og æstur en ekkert benti til þess að hann hafi verið alls ófær um að stjórna gerðum 

sínum. Taldi A þó ekki sýnt að önnur geðveiki en vímuefnafíkn hafi verið ráðandi 

um verk hins ákærða á verknaðarstundu. Þar af leiðandi var ekkert sem leiddi í ljós 

að refsing gæti ekki borið árangur. Yfirmat var framkvæmt í málinu þar sem komist 

var að því að geðræn einkenni X leiða ekki til ósakhæfis og ekkert útilokar að 

fangelsisvist eða refsing komi að gagni. Af framangreindum niðurstöðum var X því 

talinn sakhæfur á verknaðarstundu, sbr. 15. gr. hgl. Ekkert mælti gegn því að refsing 

mundi bera árangur á grundvelli 16. gr. hgl. Var refsing ákærða ákvörðuð 16 ár í 

fangelsi fyrir héraðsdómi sem Hæstiréttur staðfesti í niðurstöðum sínum.  

 

 
60 Hrd. 14. desember 2017 í máli nr. 715/2017, Hrd. 7. desember 2017 í máli nr. 310/2017, Hrd. 18. maí 2017 í máli 

nr. 709/1016, Hrd. 6. apríl 2017 í máli nr. 598/2016, Hrd. 16. febrúar 2017 í máli nr. 577/2016, Hrd. 10. nóvember 

2016 í máli nr. 558/2015, Hrd. 27. október 2016 í máli nr. 400/2016, Hrd. 13. október 2016 í máli nr. 89/2016, Hrd. 

4. febrúar 2016 í máli nr. 89/2016, Hrd. 17. desember 2015 í máli nr. 82/2015, Hrd. 3. desember 2015 í máli nr. 

524/2015, Hrd. 27. júlí 2015 í máli nr. 485/2015, Hrd. 12. febrúar 2015 í máli nr. 85/2014, Hrd. 12. febrúar 2015 í 

máli nr. 688/2014, Hrd. 5. febrúar 2015 í máli nr. 294/2014, Hrd. 27. nóvember 2014 í máli nr. 531/2014, Hrd. 13. 

nóvember 2014 í máli nr. 66/2014, Hrd. 30. október 2014 í máli nr. 791/2013, Hrd. 18. júní 2014 í máli nr. 201/2014, 
Hrd. 18. júní 2014 í máli nr. 729/2013, Hrd. 12. júní 2014 í máli nr. 756/2013, Hrd. 12. september 2013 í máli nr. 

594/2013, Hrd. 19. júní 2013 í máli nr. 697/2012, Hrd. 17. janúar 2013 í máli nr. 566/2012, Hrd. 17. janúar 2013 í 

máli nr.  573/2012, Hrd. 29. nóvember 2012 í máli nr. 278/2012, Hrd. 25. október 2012 í máli nr. 257/2012, Hrd. 13. 

október 2011 í máli nr. 198/2011, Hrd. 20. desember 2011 í máli nr. 292/2011, Hrd. 6. október 2011 í máli nr. 

360/2011, Hrd. 16. desember 2010 í máli nr. 611/2010, Hrd. 9. desember 2010 í máli nr. 555/2010, Hrd. 16. júní 2010 

í máli nr. 30/2010, Hrd. 3. júní 2010 í máli nr. 171/2010 ogHrd. 11. febrúar 2010 í máli nr. 479/2009. 
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Framangreindur dómur sýnir að ekkert hafi bent til þess að ákærði hafi glímt við geðræn vandamál 

nema þó þá vímuefnafíkn sem hann glímdi við. Af þeim sökum kom ekkert fram í vottorðum hinna 

sérfróðu aðila sem gat leitt í ljós að andlegir annmarkar ákærða gætu haft áhrif til málsbóta. Ákærði 

ætti rétt á mildari refsingu eða sýknað yrði af ákæru á grundvelli 15. gr. hgl.  

Til samanburðar ber að skoða mál réttarins, Hrd. 13. október 2011 í máli nr. 198/2011. Þar var 

X ákærður fyrir manndráp þar sem hann hafði veist að A með hnífi á heimili hans og banað honum. 

Í málinu var dómkvaddur geðlæknir á grundvelli ákvæðis, 128. gr. hgl., sbr. 86. gr. 

hgl. þar sem deilt var um sakhæfi ákærða, skv. 15. gr. hgl. Fyrir héraðsdómi var 

tekið mið af áliti þeirra sérfræðinga sem voru tilkvaddir. Þar sem metið var að 

ákærði hefði verið ófær um að stjórna hegðun sinni á verknaðarstundu og bæri því 

að sýkna hann af ákæru. Því var talið réttast að ákærði sætti öryggisgæslu, skv. 62. 

gr. hgl. Málinu var áfrýjað til Hæstaréttar þar sem komist var að öndverðri 

niðurstöðu. Þar vísaði dómurinn til þeirra ströngu skilyrða sem sett væru fyrir 

sakhæfisskorti. Taldi dómurinn ástand ákærða ekki nægja til skorts á sakhæfi og 

vísaði til þess að maður skyldi vera alls ófær um að stjórna gerðum sínum vegna 

hins andlega annmarka þegar hann framdi verknað sem lýstur er refsiverður að 

lögum. Vísaði dómurinn einnig til þess að ákærði hefði skipulagt verknað sinn í 

þaula og af þeim sökum yrðu andlegir annmarkar ákærða ekki metnir á það háu 

stigi að skilyrði refsileysis yrðu uppfyllt. Var refsing ákærða því ákveðin 16 ár í 

fangelsi. 

Tvö framangreind mál eiga það sammerkt að hinir ákærðu voru sakfelldir fyrir brot gegn 211. gr. 

hgl.61 Helsti greinamunur sem gera má á milli málanna er að í nýlegri dómi Hæstaréttar hafi X 

verið mjög ölvaður og reiður á verknaðarstundu en ekkert sem benti til þess að hann hefði verið 

ófær um að stjórna gerðum sínum á þeirri stundu. Í síðari dómi réttarins sem nefndur var þótti 

óljóst hvort ákærði hefði verið ófær um að stjórna gerðum sínum á verknaðarstundu. Hins vegar 

með vísaði dómurinn niðurstöðum sínum til rökstuðnings að hinn ákærði hefði skipulagt 

verknaðinn í þaula, með það í huga að ekki kæmist upp um hann. Því taldi dómurinn að greina 

mætti einbeittan vilja ákærða til verksins, sbr. 6. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. Ítarlegri umfjöllun um 

ákvæðið má sjá í kafla, 4.1.2. Í báðum þessum málum var refsing ákærða metin 16 ár í fangelsi og 

þykir því ljóst að sá vafi sem var uppi á andlegum högum ákærðu var ekki virt þeim til málsbóta. 

 

 
61 Hrd. 27. október 2016 í máli nr. 400/2016 og Hrd. 13. október 2011 í máli nr. 198/2011. 
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Til samanburðar vísast til eldri máls réttarins Hrd. frá 15. maí 1987 í máli nr. 62/1987. Þar var 

X sakfelldur fyrir manndráp, sbr. 211. gr. sml. er hann stakk annan dreng í brjóstið. 

Umrætt kvöld sem rekja má atburðinn til þegar húfa var rifin af höfði ákærða sem 

varð til þess að mikil vanlíðan, minnimáttarkennd og reiði braust út hjá X sem 

endaði með hræðilegum afleiðingum. Í málinu lá fyrir geðheilbrigðisrannsókn sem 

framkvæmd var á ákærða þar sem yfirlæknir rakti þá erfiðleika sem ákærði glímdi 

við sökum sjúkdóms sem hann glímdi við sem leiddi til þess að hann fékk 

blettaskalla. Ákærði hafði síðustu ár verið með blettaskalla og hafði hann af þeim 

sökum gengið með húfu. Þegar húfan var tekin af honum á verknaðarstundu fannst 

honum hann algjörlega varnarlaus. Að mati yfirlæknisins var X ekki haldinn 

formlegri geðveiki né greindarskorti en ljóst að hann glímdi við verulega og 

langvarandi geðræna erfiðleika vegna blettaskallans en taldi þó ákærða sakhæfan. 

Fyrir lá í málinu að ákærði hefði orðið fyrir stöðugri áreitni sökum sjúkdómsins og 

orðið mjög andlega miður sín þannig að verknaðurinn var framinn í ákafri 

geðshræringu. Við ákvörðun refsingar fyrir héraðsdómi var litið til þess að ákærði 

hefði verið í mikilli geðshræringu, sbr. 75. gr. hgl. og 2. og 9. tl. 74. gr. hgl.  

Með hliðsjón af öllu framangreindu taldi héraðsdómur hæfilega refsingu fjögur ár 

í fangelsi. Fullnustu refsingar var þó frestað sem skyldi falla niður fjórum árum frá 

uppkvaðningu myndi X halda almennt skilorðt, skv. 2. mgr. 57. gr. hgl. Auk þess 

var X gert að sæta sérstöku umsjónarskilyrði, skv. 1. tl. 4. mgr. 57. gr. hgl. í tvö ár. 

Fyrir Hæstarétti var dómur héraðsdóms ákveðinn óraskaður. 

Ákærði var talinn sakhæfur eins og þeir ákærðu í tveimur fyrrgreindum málum. Þó tók dómurinn 

tillit til persónulegra haga ákærða á verknaðarstundu og honum dæmd lægri refsing en í 

fyrrgreindum tveimur málum. Þykir því ljóst að í síðastnefndum dómi réttarins var ákærða dæmd 

lægri refsing vegna vottorðs sérfræðings sem lá fyrir í málinu.62 Niðurstöður framangreindra dóma 

sýna fram á að ströng skilyrði eru sett svo fallið verði almennt frá refsingu og ákærða dæmdar 

málsbætur eða lægri refsing.  

Jafnframt má leiða af framangreindu að það eitt að vera ófær um að stjórna gerðum sínum á 

verknaðarstundu verður ekki endilega jafnað til ósakhæfis, sbr. mál Hrd. 13. október 2011 í máli 

nr. 198/2011 enda lá fyrir í því máli að verknaður hefði verið skipulagður í þaula. Út frá öllum 

framangreindum dómunum í heild sinni má draga þá ályktun að geðrannsóknir kunni að varpa 

öðru ljósi á það mál sem er til úrlausnar og einfaldar dómurum ákvörðun refsingar. Geðrannsóknin 

getur leitt í ljós annaðhvort vísbendingu sem styrkir líkur á sekt hins ákærða eða dregið úr þeim.63  

 
62 Hrd. 15. maí 1987 í máli nr. 62/1987. 
63 Eiríkur Tómasson (n. 14) 202. 
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3.6. Vafi á því hvort refsing beri árangur 

Persónulegir hagir sakhæfra brotamanna kunna að hafa margs kyns áhrif á ákvörðun refsingar 

þeirra. Ákvæði 16. gr. hgl. er nokkurs konar framhaldsákvæði 15. gr. hgl. Ákvæðið gefur því til 

kynna að maður glími við andlega annmarka, þó eru þeir andlegu annmarkar sem lýst er í ákvæðinu 

ekki á því stigi eða þess eðlis að þeir nægi til sýknu vegna sakhæfisskorts, sbr. 15. gr. hgl.64 

Ákvæðið tekur því mið af því að um sakhæfan einstakling sé að ræða og verður hann því sakfelldur 

þrátt fyrir veiklað ástand hans ef önnur refsiskilyrði eru uppfyllt.65 Aftur á móti ber ákvæðið með 

sér heimild til að losna undan refsingu með vísan til þess að refsing sé talin árangurslaus. Til 

samræmis vísast því til ákvæðis 16. gr. hgl., sbr. eftirfarandi: 

Nú var maður sá, sem verkið vann, andlega miður sín, svo sem vegna vanþroska, 

hrörnunar, kynferðislegs misþroska eða annarrar truflunar, en þetta ástand hans er 

ekki á eins háu stigi og 15. gr. getur, og skal honum þá refsað fyrir brotið, ef ætla 

má eftir atvikum og eftir að læknisumsagnar hefur verið leitað, að refsing geti borið 

árangur. 

Af framangreindu leiðir að ef persónulegir hagir manns eru metnir á því stigi sem ákvæðið 16. gr. 

hgl. tiltekur, skal hinn ákærði hljóta refsingu ef hún er talin bera árangur. Í tilvikum sem ákvæði 

16. gr. hgl. kemur til skoðunar ber ávallt að leita læknisumsagnar áður en tekin er ákvörðun um 

hvort einstaklingur skuli sæta refsingu eða ekki. Læknum er því fyrst og fremst ætlað að fjalla um 

andlegt heilsufar sakbornings bæði á verknaðarstundu og á þeim tíma sem umsögnin fer fram. 

Jafnframt skal því lagt mat á hugsanlegan árangur refsingar að því leyti sem unnt er. Eðli málsins 

samkvæmt kunna umsagnir lækna að vera varfærnislegar og ber því dómstólum að taka endanlega 

ákvörðun um refsingu með hliðsjón af varnaðar og endurhæfingaráhrifum. Heildarmat skal því 

lagt á málsatvik og skal því hinn hagkvæmasti og sanngjarnasti kosturinn valinn.66  

Alls mátti finna 25 dóma þar sem vísað var beinum orðum til 16. gr. hgl., síðastliðin tíu ár eða til 

ársins 2010.67  

 
64 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (n. 7) 87. 
65 Jónatan Þórmundsson, „Sakhæfi“ (n. 56) 279. 
66 Jónatan Þórmundsson, „Mat á geðrænu sakhæfi“ (1968) 18 Tímariti lögfræðinga 21, 29–30. 
67 Hrd. 1. nóvember 2017 í máli nr. 684/2017, Hrd. 27. október 2017 í máli nr. 400/2016, Hrd. 21. júní 2017 í máli nr. 

393/2017, Hrd. 15. júní 2017 í máli nr. 75/2017, Hrd. 18. maí 2017 í máli nr. 709/2016, Hrd. 6. apríl 2017 í máli nr. 

598/2016, Hrd. 16. febrúar 2017 í máli nr. 577/2016, Hrd. 10. nóvember 2016 í máli nr. 558/2015, Hrd. 25. október 

2016 í máli nr. 723/2016, Hrd. 14. september 2016 í máli nr. 632/2016, Hrd. 4. febrúar 2016 í máli nr. 87/2016, Hrd. 

17. desember 2015 í máli nr. 82/2015, Hrd. 3. desember 2015 í máli nr. 524/2015, Hrd. 6. október 2015 í máli nr. 

667/2015, Hrd. 12. febrúar 2015 í máli nr. 688/2014, Hrd. 12. febrúar 2015 í máli nr. 85/2014, Hrd. 30. október 2014 
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Sex mál komu til sérstakrar skoðunar þar sem tilkvaddur sérfræðingur tiltók í vottorði sínu að 

ákvörðun um refsingu á hendur ákærða yrði ekki líkleg til árangurs, sbr. 16. gr. hgl.68 Í hinum 

málunum sem komu til skoðunar komst dómurinn að þeirri niðurstöðu að 16. gr. hgl. stæði ekki í 

vegi fyrir að ákærða yrði gert að sæta refsingu eða ekki gafst tilefni til þess að fallast á að refsing 

myndi ekki skila tilskildum árangri. Til ítarlegri skýringar ákvæðisins ber að skoða tvo dóma 

réttarins sem gefa betri mynd á þeim álitaefnum sem kunna að vera uppi. Í fyrsta lagi ber að nefna 

mál réttarins en þar lá fyrir geðmat á ákærða, sbr. Hrd. 13. maí 2015 nr. 65/2015. Þar var X 

sakfelldur fyrir nauðgun og kynferðislega áreitni gegn A. Ásamt sifjaskapar- og 

frelsissviptingarbrotum gagnvart tveimur drengjum og einnig kynferðisbrot meðan á 

frelsissviptingunni stóð.  

Lá fyrir í málinu skýrsla sérfræðings þar sem rakin var forsaga málsins, lífshlaup 

hins ákærða og tengsl við ættingja og vini. Einnig var vikið að fjármálum og 

heilsufari ákærða ásamt frásögn hans um kynhneigð sína. Í skýrslunni var vikið að 

sálfræðiprófum sem voru framkvæmd en ekki mátti sjá af prófunum að ákærði 

glímdi við geðrofshugmyndir eða geðklofalík einkenni. Þó segir að ákærði glími 

við alls kyns raskanir á borð við almenna kvíðaröskun, félagsfælni, blandaða áráttu- 

og þráhyggjuröskun og áfengisnetjun. Til að meta áhættu á frekari hegðun var lagt 

fyrir ákærða áhættumatspróf. Af prófinu mátti ráða að ákærði átti í erfiðum 

samskiptum við konur. Atriði sem talin voru auka frekar á áhættu fyrir endurteknum 

brotum er áfengisvandi ákærða, andfélagslegt viðhorf, slök félagsleg aðlögum og 

einangrun sem eykur líkur á hvatvísri hegðun þar sem hann gerir hluti án þess að 

hugsa um afleiðingar.Við ákvörðun refsingar var tiltekið að ákærði hafi áður verið 

sakfelldur fyrir kynferðisbrot, þóttu brot hins ákærða alvarlegs eðlis og ákærði hafa 

sýnt af sér einbeittan brotavilja. Af þeim sökum leit dómurinn til 1., 6. og 7. tl. 1. 

mgr. 70. gr. hgl. og þótti refsing ákærða talin hæfilega ákveðin 10 ár í fangelsi fyrir 

héraðsdómi sem Hæstiréttur staðfesti í niðurstöðum sínum. 

Í dómnum var ekki vísað sérstaklega til vafa á sakhæfi ákærða þó lá fyrir rannsókn á persónulegum 

högum hans sem eðli máls samkvæmt vísar óbeint til þess að einhver vafi hafi verið uppi um 

sakhæfi hans. Af framangreindum dómi leiðir að í málinu lá fyrir skýrsla um persónulega hagi 

ákærða sem bar með sér að hann glímdi við alls kyns raskanir og því var talin hætta á endurteknum 

brotum.  

 
í máli nr. 791/2013, Hrd. 18. júní 2014 í máli nr. 201/2014, Hrd.  12. september 2013 í máli nr. 594/2013, Hrd. 29. 

nóvember 2012 í máli nr. 278/2012, Hrd. 20. desember 2011 í máli nr. 292/2011, Hrd. 21. júní 2011 í máli nr. 5/2011, 

Hrd. 4. apríl 2011 í máli nr. 197/2011, Hrd. 9. desember 2010 í máli nr. 555/2010 og Hrd. 11. febrúar 2010 í máli nr. 

479/2009. 
68 Hrd. 15. júní 2017 í máli nr. 75/2017, Hrd. 17. desember 2015 í máli nr. 82/2015, Hrd. 12. febrúar 2015 í máli nr. 

688/2014, Hrd. 18. júní 2014 í máli nr. 201/2014, Hrd. 29. nóvember 2012 í máli nr. 278/2012 og Hrd. 11. febrúar 

2010 í máli nr. 479/2009. 
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Niðurstöður dómsins sýna að dómurinn gat ekki litið á andlegu annmarka hans honum til málsbóta, 

með vísan til hve einbeittur brotavilji hans var. Dómurinn vísaði því til 6. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. 

ákærða til refsiþyngingar. Ítarlegri umfjöllun um ákvæðið má sjá í kafla. 4.1.2. Til samanburðar 

ber að skoða annað mál réttarins þar sem einnig var ákært fyrir kynferðisbrot. Þar er borið saman 

hvort manni sé almennt dæmd mildari refsing ef andlegir annmarkar hans séu með þeim hætti að 

þeir falli undir 16. gr. hgl. Vísast því til Hrd. 11. febrúar 2010 í máli nr. 479/2009. Þar sem X 

var ákærður fyrir kynferðisbrot.  

Í gögnum málsins lá fyrir vottorð geðlæknisins T þar sem meðal annars kom fram 

að X hafi verið greindur með aðsóknargeðklofa og miklar ofsóknarhugmyndir. 

Ákærði væri þó vel gefinn með miklar ranghugmyndir. Taldi T erfitt að meta hvort 

alvarleg geðveiki X væri af því tagi að hann væri metinn ófær um að stjórna gerðum 

sínum. Þó væri ákærði með alvarlegan og langvinnan geðsjúkdóm og taldi því litla 

von um að refsing gæti borið árangur ef sök væri sönnuð, sbr. 16. gr. hgl. Með 

hliðsjón af vottorði T var X dæmdur til öryggisvistunar á grundvelli 62. gr. hgl. 

Ríkissaksóknari skaut málinu til Hæstaréttar þar sem krafist var refsingar en til vara 

um vistun á viðeigandi hæli. Taldi Hæstiréttur ekki viðhlítandi sönnur hafa verið 

lagðar fram í málinu og sýknaði af kröfum ákæruvaldsins. 

 

Af framangreindum dómi má leiða í ljós að héraðsdómur taldi skilyrði 16. gr. hgl. vera til staðar 

og af þeim sökum var hægt að ákvarða að ákærði myndi sæta öryggisvistun á grundvelli 62. gr. 

hgl. Hefðu skilyrði ákvæðisins ekki verið uppfyllt hefði ákærða verið ákvörðuð refsing enda koma 

úrræði 62. gr. ekki til greina ef skilyrði ákvæðisins eru uppfyllt. Með hliðsjón af framangreindri 

umfjöllun um 16. gr. hgl. má draga þá ályktun að læknisfræðileg sjónarmið sem og sálfræðileg 

geta haft mikil áhrif á endanlega ákvörðun um hvernig refsing er ákvörðuð. Leiðir því af 

framangreindum dómum að almennt er litið til álits sérfræðingsins, að öllu leyti eða hluta. Kemur 

þó til álita hvort ákvæðið í 16. gr. hgl. sé í takt við þá nútímahugsun sem gildir í samfélaginu hvað 

varðar betrun. Einfalda svarið við þeirri spurningu er þó að hægt væri að rökstyðja þau sjónarmið 

á báða bóga. Það er kannski ekki í samræmi við nútímahugsun að láta mann sem er veikur að 

einhverju tagi sæta refsingu. Hins vegar er ákvæðið til samræmis við nútímahugsun ef tekist hefur 

að sanna að refsing geti borið árangur. Ávallt er þó mikilvægt að einstaklingur fái þau úrræði sem 

hann þarfnast svo hann geti komist aftur út í samfélagið sem virkur samfélagsþegn. 
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3.6.1.  Öryggisráðstöfun ákvörðuð vegna persónulegra haga manns á verknaðarstundu  

Öryggisráðstöfun er almennt ætlað að hafa varnaðaráhrif til verndar samborgurum og einnig 

sjónarmið til betrunar og endurhæfingar.69 Úrræðum 62. gr. hgl. sbr. 63. gr. hgl. verður einungis 

beitt gagnvart þeim sem sýknaðir eru af refsikröfu, sbr. 15. gr. hgl., og þeim sem talið er 

árangurslaust að refsa, skv. 16. gr. hgl. Getur því andlegt ástand manns verið með þeim hætti að 

tilefni þykir að beita öryggisráðstöfun, sbr. 62. og 63. gr. hgl. Sé einstaklingur talinn ómóttækilegur 

fyrir refsingu er talið heppilegast að notast við úrræði, skv. 62. gr. hgl., og fella niður refsingu en 

slíka heimild skortir í íslenskum lögum.70 Til samræmis vísast til ákvæðis 62. gr. hgl. þar sem segir 

eftirfarandi: 

Nú er maður sýknaður samkvæmt ákvæðum 15. gr., eða niðurstaða dóms verður 

sú, samkvæmt ákvæðum 16. gr., að refsing sé árangurslaus, og má þá ákveða í 

dómi, ef nauðsynlegt þykir vegna réttaröryggis, að gerðar skuli ráðstafanir til að 

varna því, að háski verði að manninum. Ef ætla má, að vægari ráðstafanir, svo sem 

trygging, bann við dvöl á ákveðnum stöðum eða svipting lögræðis, komi ekki að 

notum, má ákveða, að honum sé komið fyrir á viðeigandi hæli. Skal þá Hæstiréttur 

skipa honum tilsjónarmann, sem eftirlit hefur með því, að dvöl hans á hælinu verði 

ekki lengri en nauðsyn ber til. Þegar ástæða þykir til, getur ráðherra leitað úrlausnar 

héraðsdóms, þar sem hælið er, hvort téðar ráðstafanir skuli teljast lengur 

nauðsynlegar, enda hafi umsagnar læknis verið leitað. Svo getur og tilsjónarmaður 

krafist þess, þegar ár er liðið frá dómsuppsögn eða síðasta dómsúrskurði, eða fyrr, 

ef ráðherra samþykkir, að málið skuli að nýju lagt undir úrskurð dómstóls þess, sem 

áður segir. Mál samkvæmt þessari grein sæta meðferð eftir lögum um meðferð 

sakamála. 

Þau úrræði sem tiltekin eru í ákvæði 62. gr. hgl. eru þó ekki tæmandi talin. Það kemur því í hlut 

dómstólsins að finna viðeigandi ráðstöfun og hvaða úrræðum má beita ef refsing telst ekki bera 

árangur. Þó með þeim takmörkunum að ráðstöfunin verði hinum ákærða ekki þungbærari en vistun 

á hæli.71 Til ítarlegri skýringar á ákvæði 62. gr. hgl. vísast til máls réttarins, Hrd. 18. desember 

2008 í máli nr. 659/2008. Þar segir í dómnum að öryggisgæslu skuli einungis beitt komi vægari 

úrræði ekki að notum, svo sem trygging, bann við dvöl á ákveðnum stöðum eða svipting lögræðis. 

Geymir ákvæðið einnig reglu um að dómstólar endurmeti með reglubundnum hætti hvaða úrræði 

viðkomandi þurfi að sæta.  

 
69 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 2) 22. 
70 Jónatan Þórmundsson, „Öryggisgæzla og önnur úrræði skv. 62. gr., sbr. 63. gr. hgl.“ (1982) 32 Tímariti 

lögfræðinga 196, 197. 
71 Jónatan Þórmundsson, „Sakhæfi“ (n. 56) 278. 
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Þau úrræði sem koma til skoðunar má sjá tilgreind sérstaklega í ákvæði 62. gr. hgl. Þó að dæmi 

séu um önnur sambærileg úrræði en tilgreind eru í ákvæðinu,eins og bann við því að umgangast 

tiltekna aðila, bann við neyslu áfengis eða að einstaklingur sæti umsjón og eftirliti annars 

einstaklings eða stofnunar. Einnig kæmi því til greina að ákvarða aðila sjúkrameðferð, t.d. á 

geðsjúkrahúsi.72 Þau skilyrði sem ákvæði, 62. gr. hgl. setur eru ávallt þau sömu óháð því hvaða 

ráðstöfun er ákveðin hverju sinni. Einnig má álykta að þau úrræði sem standa til boða fyrir 

einstaklinga, skv. 62. gr. hgl., miði við þau tímamörk að geðtruflanir eða aðrir andlegir annmarkar 

séu til staðar á þeirri stundu sem brot voru framin og ástand talið vara til lengri tíma. Af þeim 

sökum er einstaklingur talinn ómóttækilegur fyrir refsingu og eftir að brot hefur verið framið því 

heimilt að beita úrræðum skv. 62. gr. hgl. Ef dómstólar taka þá ákvörðun á grundvelli 62. gr. hgl. 

að úrræði skv. ákvæðinu skuli ákvörðuð til handa manni vegna háttsemi hans er óheimilt að dæma 

manni einnig refsiviðurlög. Úrræði 62. gr. hgl. koma ekki til greina gagnvart sakhæfum 

brotamönnum nema skilyrði 16. gr. hgl. séu talin vera til staðar.73 Með hliðsjón af þeirri afmörkun 

mun því umfjöllun þessi taka mið af þeim sjónarmiðum þegar einstaklingur er talinn sakhæfur en 

refsing ekki talin bera árangur, skv. 16. gr. hgl. Ber því að skoða næst hvaða skilyrði ákvæði 62. 

gr. hgl. setur svo hægt sé að beita úrræðum þess.  

Í fyrsta lagi setur ákvæðið þau almennu skilyrði að háttsemi þurfi að vera refsinæm og ólögmæt, 

sbr. greinargerð.74 Eðli málsins samkvæmt verður refsing því ekki ákvörðuð nema skilyrði um 

saknæmi séu uppfyllt. Verður af þeim sökum unnt að gera kröfur um að verk sé unnið af ásetningi 

eða eftir atvikum gáleysi, sbr. 18. gr. hgl.75 Í öðru lagi ber að leggja mat á nauðsyn með hliðsjón 

af sjónarmiðum vegna réttaröryggis hvaða úrræða skuli gripið til og hversu afdrifarík úrræðin eru. 

Við mat á nauðsyn skal taka mið af því hvort hætta sé talin fyrir hendi á frekari afbrotum hins 

ákærða í framtíðinni og hversu mikil sú hætta er. Matið tekur því ekki mið af því hvers konar brot 

var framið eða eðlisskyld brot. Þegar lagt er mat á nauðsyn, skv. 62. gr. hgl., er mörkuð skýrt sú 

stefna að dómstólar skuli ekki velja harðari úrræði en nauðsyn krefur hverju sinni og skulu því 

gæta meðalhófs við ákvörðun refsingar.76  

 
72 Jónatan Þórmundsson, „Mat á geðrænu sakhæfi“ (n. 66) 22. 
73 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (n. 7) 87. 
74 Alþt. 1939, A-deild, 366. 
75 Stephan Hurwitz, Den danske kriminalret: almindelig del (2. opl., Gad 1961) 470. 
76 Jónatan Þórmundsson, „Öryggisgæzla og önnur úrræði skv. 62. gr., sbr. 63. gr. hgl.“ (n. 70) 198–202. 
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Til nánari skýringar 62. gr. hgl. voru birtir dómar Hæstaréttar skoðaðir allt aftur til ársins 2000. 

Alls hafa verið birtir 27 dómar frá árinu 2000 sem vísa til ákvæðisins.77 Dómarnir voru sérstaklega 

skoðaðir með hliðsjón af ákvæði 16. gr. hgl. þar sem ákvæðið heimilar að falla frá refsingu með 

hliðsjón af því sjónarmiði að refsing muni ekki skila tilskildum árangri fyrir einstakling. Af þeim 

27 dómum sem fallið hafa í Hæstarétti voru einungis sjö dómar þar sem vísað var til 16. gr. hgl. 

Annaðhvort sérfræðingur eða dómstóll taldi ákvæðið eiga við um hagi manns.78 Verða þrír dómar 

teknir hér sérstaklega til skoðunar og bornir saman. Þar verða skoðuð sérstaklega þau sjónarmið 

sem urðu þess valdandi að ákveðið var að fangelsisvistun teldist ekki fullnægjandi ráðstöfun fyrir 

sakborning. Jafnframt hvernig refsing var ákvörðuð í málunum og hvaða vægi sérfræðilegum 

álitum var veitt. 

Í fyrsta lagi vísast til máls réttarins, Hrd. 14. desember 2017 í máli nr. 715/2017, þar sem X var 

ákærður fyrir tvær líkamsárásir, þjófnað og tvö brot gegn valdstjórninni.  

Við rannsókn málsins óskaði Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu eftir því að 

framkvæmd yrði geðheilbrigðisrannsókn á högum ákærða sem ákærði samþykkti 

að gangast undir. Af skýrslu geðlæknis mátti leiða í ljós að X var seinþroska og 

hafði átt í miklum erfiðleikum í skóla. Greindarpróf sýndu fram á að X væri 

greindarfarslega slakur. Einnig kom í ljós að báðir foreldrar ákærða áttu við 

neysluvanda að stríða. Enn fremur leiddi skýrslan í ljós að X sýndi af sér 

hegðunartruflanir vegna neyslu ýmissa lyfja og við neyslu hafði ofbeldi hans aukist. 

Var það mat geðlæknis að ákærði væri ekki ófær um að stjórna gjörðum sínum, sbr. 

15. gr. hgl. Þó vísast til 16. gr. hgl. þar sem X kunni að eiga í miklum 

samskiptaörðugleikum við aðra fanga og orðið fyrir miklu aðkasti. Lagði því 

geðlæknir til að X yrði fundin vist í öryggissambýli. Af niðurstöðu héraðsdóms má 

leiða í ljós að dómurinn mat svo að ekkert hefði komið fram í gögnum málsins sem 

sýndi fram á að refsing ákærða bæri ekki árangur, þrátt fyrir erfið samskipti í fyrri 

afplánun. Var refsing ákærða ákveðin 12 mánuðir í fangelsi fyrir héraðsdómi. 

 
77 Hrd. 14. desember 2017 í máli nr. 715/2017, Hrd. 16. febrúar 2017 í máli nr. 577/2016, Hrd. 17. desember 2015 í 

máli nr. 82/2015, Hrd. 26. mars 2015 í máli nr. 788/2014, Hrd. 12. febrúar 2015 í máli nr. 688/2014, Hrd. 18. júní 

2014 í máli nr. 201/2014, Hrd. 30. október 2014 í máli nr. 791/2013, Hrd. 12. september 2013 í máli nr. 594/2013, 

Hrd. 8. nóvember 2013 í máli nr. 704/2013, Hrd. 12. september 2013 í máli nr. 257/2012, Hrd. 17. janúar 2013 í máli 

nr. 566/2012, Hrd. 24. maí 2012 í máli nr. 353/2012, Hrd. 20. desember 2011 í máli nr. 292/2011, Hrd. 13. október í 

máli nr. 198/2011, Hrd. 11. febrúar 2010 í máli nr. 479/2009, Hrd. 12. mars 2009 í máli nr. 620/2008, Hrd. 18. 

desember 2008 í máli nr. 659/2008, Hrd. 16. maí 2008 í máli nr. 267/2008, Hrd. 8. mars 2007 í máli nr. 124/2007, 

Hrd. 7. desember 2006 í máli nr. 147/2006, Hrd. 16. febrúar 2006 í máli nr. 449/2005, Hrd. 6. september 2005 í máli 

nr. 399/2005, Hrd. 3. ágúst 2005 í máli nr. 342/2005, Hrd. 4. júlí 2005 í  máli nr. 297/2005, Hrd. 13. maí 2004 í máli 

nr. 41/2004, Hrd. 16. desember 2003 í máli nr. 458/2003 og Hrd. 24. október 2002 í máli nr. 446/2001. 
78 Hrd. 14. desember 2017 í máli nr. 715/2017, Hrd. 17. desember 2015 í máli nr. 82/2015, Hrd. 17. desember 2015 í 

máli nr. 82/2015, Hrd. 11. febrúar 2010 í máli nr. 479/2009, Hrd. 12. mars 2009 í máli nr. 620/2008, Hrd. 16. maí 

2008 í máli nr. 267/2008 og Hrd. 24. október 2002 í máli nr. 446/2001. 
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Dómnum var áfrýjað til Hæstaréttar þar sem refsing ákærða var ákveðin tvö ár í 

fangelsi.  

Af framangreindum dómi má leiða að þrátt fyrir vísan í skýrslu geðlæknis sem taldi ákærða fyrir 

bestu að fá vist á öryggissambýli þá mat dómurinn svo að þessi ummæli geðlæknis væru ekki 

nægjanleg til rökstuðnings svo fallið yrði frá refsingu. Þarf af leiðandi þykir ljóst að dómurinn 

taldi að geðlæknirinn hafi ekki rökstutt sjónarmið sín nægjanlega um að refsing gæti ekki komið 

að gagni svo hægt væri að falla frá refsingu. Enda liggur í augum uppi að gerðar eru ítarlegar 

kröfur í réttarframkvæmd svo fallist sé á sjónarmið 16. gr. hgl. um að refsing muni ekki skila 

árangri.  

Til samanburðar ber að skoða Hrd. 17. desember 2015 í máli nr. 82/2015. Þar var X sakfelldur 

fyrir brot gegn umferðarlögum, lögum um ávana- og fíkniefni og hegningarlögum með dómi 

héraðsdóms.  

Við meðferð málsins fyrir Hæstarétti fór ákæruvaldið fram á að dómkvaddir yrðu 

tveir menn til að framkvæma geðrannsókn á ákærða. Við meðferð málsins var aflað 

matsgerðar tveggja geðlækna þar sem tiltekið var að X glímdi við alvarlegan 

geðrænan vanda. Hann var greindur með athyglisbrest og ofvirkni. Þá hafði hann 

verið með ofbeldishugmyndir í langan tíma sem tengdust neyslu ávanabindandi 

efna, þroskapróf sýndu heildargreind í lágu meðallagi. Samkvæmt matsgerð 

geðlækna mátti leiða í ljós að ákærði teldist sakhæfur í skilningi 15. gr. hgl. Þó 

mátti leiða í ljós að ástand X á matsdegi var þannig komið að refsing myndi ekki 

bera árangur, sbr. 16. gr. hgl. Þrátt fyrir niðurstöður geðlækna staðfesti Hæstiréttur 

niðurstöður héraðsdóms um fangelsisrefsingu ákærða í átta mánuði og sviptingu 

ökuréttinda. Í niðurstöðum dómsins var vísað til 22. gr. þágildandi laga nr. 49/2005 

um fullnustu refsingar, röksemdum sínum til stuðnings.79 Þar sem kveðið er á um 

rétt fanga um heilbrigðisþjónustu í fangelsi. Einnig með vísan til þess að 

Fangelsismálastofnun geti heimilað, skv. 2. mgr. 15. gr. hgl. að fangi skuli vistaður 

um stundarsakir á meðferðarstofnun.  

Af niðurstöðum dómsins mátti greina hina þröngu túlkun sem leiðir af ákvæði 15. gr. og 16. gr. 

hgl. enda hafa ákvæðin að geyma undantekningu frá meginreglunni um að mönnum skuli refsað 

fyrir afbrot, í 15. gr. sýknað af ákæru eða 16. gr. um að refsing beri ekki árangur og því skuli manni 

dæmt annað úrræði, t.d. eins og úrræði skv. 62. gr. hgl.80 Með hliðsjón af ákvæði þágildandi 

fullnustulaga sem vísað var til í umræddum dómi er ljóst að mönnum eru almennt veitt ýmis úrræði 

í fangelsum.81 Núgildandi lög um fullnustu refsinga nr. 15/2016 um fullnustu refsinga. Því kemur 

 
79 Lög nr. 15/2016 um fullnustu refsinga, hér eftir fl. 
80 Jónatan Þórmundsson, „Sakhæfi“ (n. 56) 284. 
81 Hrd. 17. desember 2015 í máli nr. 82/2015. 
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til álita að þau sjónarmið um að hinn ákærði skuli sæta fangelsisrefsingu sé ekkert síðri niðurstaða 

enda skal þess gætt að fangi fái viðeigandi heilbrigðisþjónustu í fangelsum landsins. Jafnframt má 

álykta þrátt fyrir að mat geðlæknis um þá staðreynd að refsing muni ekki skila tilskildum árangri 

geti dómurinn samt sem áður komist að þeirri niðurstöðu að nægjanleg og góð heilbrigðisþjónusta 

eigi að vera til staðar fyrir fanga í fangelsum sem ætti að skila árangri þegar afplánun 

fangelsisrefsingar lýkur.  

Til samanburðar vísast til máls réttarins, Hrd. 18. júní 2014 í máli nr. 201/2014. Þar sem 

einstaklingur X var ákærður fyrir tvær tilraunir til manndráps.  

Við rannsókn málsins var tilkvaddur geðlæknir til að framkvæma geðrannsókn á 

ákærða, einnig var sálfræðingur tilkvaddur til að leggja fyrir ákærða sálfræðipróf. 

Samkvæmt mati geðlæknis lá fyrir að X glímdi við mörg geðræn vandamál, ásamt 

því að vera með einhverfugreiningu. Enn fremur mat hann að við álag og mótlæti 

kunni ákærði að verða ofbeldishneigður. Taldi geðlæknir X vera á mörkum þess að 

teljast sakhæfur, skv. 15. gr. hgl. Hins vegar taldi hann koma til skoðunar hvort 

geðræn einkenni X gætu fallið undir ákvæði 16. gr. hgl. Af þeim sökum taldi 

geðlæknir nær útilokað að refsing kæmi ákærða að gagni. Einnig voru tveir 

matmenn tilkvaddir undir rekstri málsins þar sem þeir töldu ákærða ósakhæfan með 

vísan til 15. gr. hgl. Einnig var óskað eftir mati á því hvort nauðsynlegt væri með 

vísan til réttaröryggis að gerðar skyldu vera sérstakar ráðstafanir til varna frekari 

afbrota, sbr. 62. og 63. gr. hgl. Samkvæmt skýrslu matsmannanna töldu þeir 

grunnvanda ákærða djúpstæðan og langvarandi, þyrfti því að gæta þess að ákærði 

sætti eftirliti, góðum stuðningi og meðferðarvinnu fagfólks til að fást við dagleg 

vandamál og efla færni hans. Héraðsdómur vísar til allra framlagðra gagna um 

geðheilbrigði ákærða þar sem dómurinn kemst að þeirri niðurstöðu að ákærða skuli 

ekki vera gerð refsing með vísan til 16. gr. hgl. Hins vegar með vísan til 

réttaröryggis skuli gera viðeigandi ráðstafanir og að X skuli af þeim sökum sæta 

öryggisgæslu, skv. 62. gr. hgl. Af niðurstöðum Hæstaréttar taldi ákærða vera 

sakhæfan en að 16. gr. hgl. ætti við um hagi ákærða. Því staðfesti Hæstiréttur 

niðurstöður héraðsdóms með vísan til forsendna. 

Dómur þessi er ólíkur fyrrgreindum tveimur dómum að því leyti að dómstóllinn komst að þeirri 

niðurstöðu ólíkt hinum dómunum að ákvæði 16. gr. ætti við um hagi ákærða.82 Taldi han af þeim 

sökum réttast að hinn ákærði skyldi sæta öryggisráðstöfun á grundvelli 62. gr. hgl. Með vísan til 

skýrslu sérfræðinga í málinu er ljóst að andlegir hagir hins ákærða voru með þeim hætti að 

nauðsynlegt var að hann skyldi sæta viðeigandi öryggisráðstöfunum.  

 
82 Hrd. 14. desember 2017 í máli nr. 715/2017 og Hrd. 17. desember 2015 í máli nr. 82/2015. 
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Af framangreindu má leiða að ítarlegar kröfur eru gerðar almennt til þess að fallið verði frá refsingu 

manns og farin sú leið að einstaklingi sé dæmd ráðstöfun á grundvelli 62. gr. hgl.  

3.6.2. Öryggisráðstöfun ákvörðuð vegna persónulegra haga manns til langframa 

Þrátt fyrir meginreglu, skv. 62. gr. hgl., um að andlegir annmarkar þurfi að vera til staðar á 

verknaðarstundu geta komið upp tilvik þar sem dómstólar gera undantekningu frá þeirri reglu við 

ákvörðun refsingar. Er því gert ráð fyrir að andlegir annmarkar manns, skv. 15. gr. hgl., geti komið 

í ljós eftir að verknaður hefur verið framin en áður en fullnaðardómur fellur í máli sakbornings. 

Kemur því til skoðunar ákvæði 63. gr. hgl. í tilvikum sem þessum. Þó með þeim áskilnaði að ástand 

manns verði talið varða til langframa á grundvelli 15. eða 16. gr. hgl.83 Til samræmis vísast því til 

ákvæðis 63. gr. hgl., sbr. eftirfarandi: 

Nú hefur orðið svo ástatt um mann til langframa, sem í 15. eða 16. gr. segir, eftir 

að hann hefur drýgt refsiverðan verknað, en áður en fullnaðardómur gengur í máli 

hans, og ákveður dómur þá, hvort refsing skuli dæmd eða hún eigi að falla niður. 

Ákveða má í dóminum, ef skilyrði samkvæmt 62. gr. þykja vera fyrir hendi, að 

ráðstöfunum samkvæmt þeirri grein skuli beitt í stað refsingar eða þangað til unnt 

þykir að framkvæma refsingu. 

Af ákvæðinu leiðir að þau skilyrði sem sett eru í ákvæði 62. gr. hgl. skuli einnig vera uppfyllt svo 

hægt sé að ákvarða refsingu með hliðsjón af 63. gr. hgl. Af þeim sökum vísast til fyrrgreindrar 

umfjöllunar um skilyrði sem ákvæði 62. gr. hgl. setur. Einnig leiðir af ákvæðinu heimild dómstóla 

til að ákvarða að fella niður refsingu að hluta eða jafnvel að öllu leyti og er henni þá beitt í stað 

62. gr. hgl.  

Ef dómstólar taka þá ákvörðun á grundvelli, 63. gr. hgl. að úrræði, skv. ákvæðinu, skuli ákvörðuð 

til handa manni vegna háttsemi hans á grundvelli 15. gr. hgl. er gert ráð fyrir að um ósakhæfan 

einstakling sé að ræða á grundvelli 15. gr. hgl. eða að refsing sé ekki talin skila tilskildum árangri, 

skv. 16. gr. hgl. Með hliðsjón af afmörkun efnisins verða sjónarmið á grundvelli, 16. gr. hgl. 

skoðuð til hlítar þar sem einstaklingur getur talist sakhæfur en refsing muni ekki skila tilskildum 

árangri sökum andlegra annmarka. Til nánari skýringar, 63. gr. hgl., voru birtir dómar Hæstaréttar 

allt aftur til ársins 2000 skoðaðir. Alls hafa verið birtir tíu dómar frá árinu 2000. Dómarnir voru 

sérstaklega skoðaðir til þess að fá skýrari mynd af þeim sjónarmiðum sem urðu þess valdandi að 

ákveðin fangelsisvistun taldist ekki fullnægjandi ráðstöfun fyrir sakborning.  

 
83 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 2) 197. 
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Einnig hvernig refsingar voru ákvarðaðar í málunum og hvaða vægi sérfræðilegum álitum var 

veitt.84 Fimm þessara tíu dóma komu til sérstakrar skoðunar með hliðsjón af afmörkun efnisins.85 

Vísast til framangreindrar umfjöllunar varðandi dóma, Hrd. 17. desember 2015 í máli nr. 

82/2015 og Hrd. 18. júní 2014 í máli nr. 201/2014 í kafla 3.6.1. Ber að skoða þrjá aðra dóma 

réttarins til hlítar. Í fyrsta lagi vísast til Hrd. 21. desember 2009 í máli nr. 70/2009 þar sem X var 

ákærður fyrir umferðarlagabrot með því að hafa ekið bifreið óhæfur til að stjórna henni sökum 

áhrifa fíkniefna.  

Að beiðni ríkissaksóknara var geðlæknir dómkvaddur til að meta geðhagi ákærða. 

Af niðurstöðum skýrslu geðlæknisins lá fyrir að ákærði glímdi við alvarlegan 

geðklofasjúkdóm með miklum aðsóknarhugmyndum, ofheyrnum og 

hugsanatruflunum. Þó taldi hann X ekki ófæran um að stjórna gjörðum sínum 

sökum sjúkdómsins, hins vegar taldi hann 16. gr. hgl. eiga við um ákærða. Taldi 

því geðlæknir litlar líkur á að refsing í formi fangelsisvistar myndi skila tilskildum 

árangri. Samkvæmt beiðninni sem var lögð fram þá þótti geðlækni besta lausnin til 

handa ákærða vera vernduð búseta þar sem fylgst væri með líkamlegu og andlegu 

ástandi hans og honum yrði áfram tryggð geðlyf. Þó vísað sé til þess að ekkert benti 

til að X væri hættulegur öðrum og af þeim sökum ekki nauðsyn á öruggari gæslu 

eins og andlegt ástand hins ákærða var á þeim tíma. Því taldi hann ekki líklegt að 

vistun eins og kveðið er á um í 62. og 63. gr. hgl. myndi koma að gagni. Af 

niðurstöðum héraðsdóms má leiða að tekið var mið af skýrslu geðlæknis. Dómurinn 

komst að þeirri niðurstöðu að ákærði skyldi ekki sæta refsingu en var þó sviptur 

ökuréttindum sínum. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms með vísan til 

forsendna þar sem ekki þótti efni til að ákvarða ákærða sérstakar ráðstafanir. 

Framangreindur dómur gefur skýra mynd af því hvaða sjónarmið eru almennt borin undir sérfróða 

aðila þegar vafi er á persónulegum högum manns. Einnig má leiða af skýrslu geðlæknis hvaða 

sjónarmið ráða för er taka skal ákvörðun um hvort skilyrði 62. og 63. gr. hgl. eru uppfyllt. Til 

samræmis vísast til þeirra sjónarmiða þar sem geðlæknir taldi ákærða ekki hættulegan öðrum, 

einnig með vísan til þess að ákærða voru ekki ákveðin úrræði önnur en þau sem nauðsynleg voru. 

Af niðurstöðum dómsins þykir ljóst að ákvörðun refsingar endurspeglaðist af skýrslu 

geðlæknisins.  

 
84 Hrd. 17. desember 2015 í máli nr. 82/2015, Hrd. 18. júní 2014 í máli nr. 201/2014, Hrd. 12. september 2013 í máli 

nr. 594/2013, Hrd. 25. október 2012 í máli nr. 257/2012, Hrd. 20. desember 2011 í máli nr. 292/2011, Hrd. 21. 

desember 2009 í máli nr. 70/2009, Hrd. 12. mars 2009 í máli nr. 620/2008, Hrd. 15. maí 2004 í máli nr. 41/2004, Hrd. 

6. mars 2003 í máli nr. 511/2002 og Hrd. 24. október 2002 í máli nr. 446/2001. 
85 Hrd. 17. desember 2015 í máli nr. 82/2015, Hrd. 18. júní 2014 í máli nr. 201/2014, Hrd. 21. desember 2009 í máli 

nr. 70/2009, Hrd. 12. mars 2009 í máli nr. 620/2008 og Hrd. 15. maí 2004 í máli nr. 41/2004. 
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Til samræmis vísast til máls réttarins, Hrd. 12. mars 2009 í máli nr. 620/2008.  

Þar sem X var sakfelldur fyrir fjölda þjófnaðarbrota, umferðarlagabrot, fjársvik, nytjastuld, rán og 

fíkniefnalagabrot.  

Að beiðni dómsins var upplýsinga aflað um þroska og heilbrigðisástand ákærða. 

Lögð var fram skýrsla geðlæknis um geðrannsókn á ákærða sem leiddi í ljós að 

hann hafði allt frá unga aldri átt við margvísleg vandamál að stríða. X var talinn 

alvarlega veikur vegna geðrofs- og fíknisjúkdóms og átti það til að fá reiðiköst og 

ofbeldishugmyndir, oftast í tengslum við neyslu. Af niðurstöðu geðlæknis var 

ákærði samt sem áður ekki talinn ófær um að stjórna gjörðum sínum, sbr. 15. gr. 

hgl. Að mati þriggja geðlækna var ákærði talinn mjög hættulegur og stórhættulegur 

sjálfum sér og öðrum. Því gæti ástand hans leitt til voðaverka í framtíðinni. Að öllu 

þessu virtu mat dómurinn svo að ólíklegt væri að refsing bæri árangur og 

nauðsynlegt væri vegna réttaröryggis að varna háska og úrræðum skv. 62. gr. hgl. 

yrði beitt í tilviki ákærða. Því komst héraðsdómur að þeirri niðurstöðu að X yrði 

ekki gerð sérstök refsing og hann skyldi sæta öruggri gæslu á viðeigandi stofnun. 

Dómnum var áfrýjað til Hæstaréttar þar sem Hæstiréttur rakti gögn málsins. Með 

vísan til forsendna var fallist á að ákærða yrði ekki ákveðin refsing. Þess í stað var 

talið réttast að ákærði sætti öruggri gæslu á viðeigandi stofnun skv. 62. gr. sbr. 63. 

gr. hgl.  

Af framangreindum niðurstöðum leiðir að dómurinn tók enga sérstaka afstöðu til þess að 

einstaklingurinn hefði verið ófær um að stjórna gerðum sínum á verknaðarstundu. Þó má sjá að 

niðurstaða dómsins byggði á 16. gr. hgl. þar sem ekki var talið að refsing myndi bera árangur fyrir 

hinn ákærða. Af þeim sökum fór dómurinn á þá leið að notast við úrræði 62. og 63. gr. hgl. Ekki 

mátti leiða sérstaklega af dómnum af hverju Hæstiréttur vísaði til 63. gr. í niðurstöðum sínum, aðra 

ástæðu en þá að tiltekið var að ekki væri ákærði talinn ófær um að stjórna gerðum sínum skv. 15. 

gr. hgl. Eðli málsins samkvæmt má ætla að sennileg skýring sé að dómurinn telji andlegt ástand 

ákærða muna vara til langframa.  

Vísast þá einnig til máls réttarins í Hrd. 13. maí 2004 í máli nr. 41/2004. Þar sem X var ákærður 

fyrir manndráp með því að hafa ráðist að B á heimili hans og stungið hann með þeim afleiðingum 

að mannsbani hlaust af. Einnig var X ákærður fyrir tvær líkamsárásir þar sem hann hafði ráðist á 

gæslumann á réttargeðdeildinni að Sogni og gæslumann á Litla-Hrauni. 

Í málinu var deilt um sakhæfi X. Verjandi ákærða óskaði eftir því að dómkvaddir 

yrðu tveir matsmenn sem myndu leggja mat á sakhæfi ákærða á grundvelli 15. gr. 

hgl. og ef niðurstaðan yrði sú að meta skyldi hvort refsing bæri árangur, sbr. 16. gr. 

hgl. Héraðsdómur lagði til grundvallar niðurstöðum sínum matsgerðir þeirra 

sérfræðinga sem lágu fyrir í dómnum um geðheilbrigði ákærða. Þar sem komist hafi 

verið að þeirri niðurstöðu að ákærði væri ósakhæfur og bæri því að sýkna ákærða 
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með vísan til 15. gr. hgl. Einnig var fallist á álit matsmannanna að ákærði teldist 

hættulegur umhverfi sínu og réttaröryggisins vegna skyldi gera ráðstafanir til þess 

að varna skaða. Af þeim sökum þótti réttast að ákærði sætti öryggisráðstöfun, skv. 

62. gr. hgl., á viðeigandi stofnun. Í Hæstarétti var niðurstaða héraðsdóms um 

sakfellingu X staðfest og því ákærði sýknaður af kröfum ákæruvaldsins.  

Af dómnum leiðir að ákvæði 63. gr. hgl. var ekki veitt nein sérstök umfjöllun, þó vísað sé til 

ákvæðisins í dómnum er ríkissaksóknari gaf út framhaldsákæru árið 2003. Ákæran var gefin út á 

hendur ákærða á grundvelli nýrra læknisfræðilegra gagna þar sem óskað var eftir því að ákærði 

sætti refsingu. Til vara að honum yrði gert að sæta öryggisráðstöfun á viðeigandi stofnun á 

grundvelli 62. og 63. gr. hgl.  

Af framangreindu leiðir að ljóst er að ekki gætir þess oft í dómaframkvæmd að tekin sé sérstök 

afstaða til ákvæðis 63. gr. hgl. Þó er jákvætt að þessi heimild sé til staðar sem hægt er að notast 

við þegar ástand manns er talið með þeim hætti að það falli ekki undir skilyrði 62. gr. hgl. en 

skilyrði 63. gr. hgl. geti átt við um ástand manns.  

4. Refsing ákvörðuð með hliðsjón af persónulegum högum sakbornings 

Refsing hefur verið skilgreind sem: „Ein tegund viðurlaga sem ríkisvaldið beitir þann sem sekur 

hefur gerst um refsivert brot. Refsing felur í sér vanþóknun eða fordæmingu samfélagsins og er til 

þess fallin að valda þeim sem henni sætir þjáningu eða óþægindum.“86 Þar sem brugðist er við 

óæskilegri og ólögmætri háttsemi sem er refsiverð lögum samkvæmt.87 Ákvörðun um refsingu 

kann því að vera tekin á grundvelli þess hvort nægilegar sannanir séu fyrir því að einstaklingur 

hafi sýnt af sér refsiverða háttsemi sem er talin andstæð gildandi reglum samfélagsins er ákveðið 

að gefa út ákæru vegna hennar.88 Til samræmis vísast til meginreglunnar um frjálst sönnunarmat 

dómara í 1. og 2. mgr. 109. gr. sml. Þar sem segir eftirfarandi í 1. mgr. ákvæðisins: 

Dómari metur hverju sinni hvort nægileg sönnun, sem ekki verði vefengd með 

skynsamlegum rökum, sé fram komin um hvert það atriði sem varðar sekt og 

ákvörðun viðurlaga við broti, þar á meðal hvaða sönnunargildi skýrslur ákærða hafi, 

vitnisburður, mats- og skoðunargerðir, skjöl og önnur sýnileg sönnunargögn. 

Þar af leiðandi er ljóst að dómari hefur nokkuð frjálsar hendur við mat á því hvort nægjanleg 

sönnun sé fram komin svo hægt sé að ákvarða refsingu.89  

 
86 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 2) 62. 
87 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (Háskólaútgáfan 1999) 16. 
88 Svala Ísfeld Ólafsdóttir (n. 17) 39. 
89 Eiríkur Tómasson, Meginreglur sakamálaréttarfars (2. útg., Úlfljótur 2009) 28. 
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Þó með þeim takmörkunum sem refsiheimildum er gert í lögum. Enda refsiheimildir dómara 

almennt lögbundnar að meginstefnu til og eiga því rætur að rekja til lögmætisreglunnar. Með 

lögmætisreglunni er dómstólum meinað að íþyngja borgurunum nema til þess standi lagaheimild.90 

Til samræmis vísast til 1. mgr. 69. gr. Stjórnarskrár Íslands nr. 33/1944.91 Þar sem segir eftirfarandi: 

Engum verður gert að sæta refsingu nema hann hafi gerst sekur um háttsemi sem 

var refsiverð samkvæmt lögum á þeim tíma þegar hún átti sér stað eða má 

fullkomlega jafna til slíkrar háttsemi. Viðurlög mega ekki verða þyngri en heimiluð 

voru í lögum þá er háttsemin átti sér stað. 

Af stjórnarskránni leiðir að refsingu eru sett takmörk og enginn skal sæta refsingu nema hafa gerst 

sekur um þá háttsemi. Skal því ákvörðun um að refsingu sé beitt í samræmi við gildandi lög á þeim 

tíma sem háttsemin átti sér stað. Með ákvörðun refsingar í hinum víðtækasta skilningi er átt við 

val dómarans á beitingu refsitegunda, fésekt eða fangelsi eða annarra viðurlaga, t.d. með 

öryggisgæslu, skv. 62. gr. og 63. gr. hgl. Með ákvörðun refsingar í þrengri merkingu er átt við 

ákvörðun um hæð refsingar innan þess ramma sem ákvæði hegningarlaganna ákvarða.92 

Dómstólum er því falin sú ábyrgð að taka ákvörðun um hvað telst hæfileg refsing hverju sinni 

innan marka laganna þar sem dómarinn styðst við málsbætur og þyngingarástæður eða tilteknar 

refsilækkunar- og refsihækkunarástæður. Dómarar hafa einnig þann valkost að dæma 

skilorðsbundinn eða óskilorðsbundinn refsidóm, sbr. 57. gr. hgl.93 Eins og gefur að skilja getur því 

hlutverk dómarans um ákvörðun refsingar verið vandasamt og ýmis atriði sem ber að líta til þegar 

refsing er ákvörðuð. Svigrúm dómstóla til mats er þó talsvert enda mál ólík innbyrðis og málsatvik 

þar að auki frábrugðin frá einu máli til annars.94 Refsimörk laga eru af þeim sökum afskaplega 

óljós og viðmið sem dómstólum er veitt við ákvörðun refsingar matskennd sem veita því 

dómstólum takmarkaða vísbendingu um hvað hæfileg refsing er hverju sinni.95 Eins og gefur að 

skilja eru engin tvö mál eins og því allur samanburður á refsimati ónákvæmur.  

  

 
90 Róbert Spanó, „Stjórnarskráin og refsiábyrgð - grunnreglan um lögbundnar refsiheimildir“ (2004) 54 Tímarit 

lögfræðinga 5. 
91 Hér eftir stjskr. 
92 Ragnheiður Bogadóttir, „Líkamsárásir samkvæmt 2. mgr. 218. gr. almennra hegningarlaga, þegar sá sem sætir 

líkamsárás hlýtur bana af atlögu“ (2007) 60 Úlfljótur 823, 36. 
93 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 2) 244. 
94 sama heimild 245. 
95 Þorgeir Ingi Njálsson (n. 6). 
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Ekkert eitt sjónarmið ræður því endanlegri ákvörðun refsingar.  

Eitt þeirra atriða sem dómarar líta til við ákvörðun refsingar er sjónarmið um persónulega hagi og 

andlegt ástand manns. Margvísleg úrræði og viðurlög koma til greina gagnvart einstaklingum sem 

glíma við andlega annmarka sem dómarar geta stuðst við við ákvörðun refsingar. Því getur andlegt 

ástand manns haft margs konar áhrif á ákvörðun refsingar sakhæfra manna. Allt frá því að 

dómstólar fallist á tillögu frá ákæruvaldinu um að fresta ákæru með vísan til 56. gr. hgl., fullnustu 

refsingar sé frestað, skv. 57. gr. og því jafnvel bundin tilteknum skilyrðum eins og að aðili gangist 

undir dvöl á hæli, sbr. 4. tl. 3. mgr. 57. gr. hgl. Einnig getur andlegt ástand manns gefið tilefni til 

þess að hann sé beittur öryggisráðstöfunum, skv. 62. og 63. gr. hgl.96 Ítarlegri umfjöllun um þessi 

skilyrtu ákvæði má sjá í kafla 4.3. hér á eftir. Fleiri ákvæði þar sem andlegt ástand er virt mönnum 

til refsilækkunar er eins og í tilvikum sem ákvæði 75. gr. hgl. kveður á um þar sem skammvinnt 

ójafnvægi á geðsmunum hins ákærða getur leitt til þess að brot er framið í ákafri geðshræringu. 

Nánari útlistun á ákvæðinu má sjá í kafla 4.1.5. Einnig vísast til 4. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. Þar sem 

ákvæðið heimilar refsilækkun ef háttsemi manns má rekja til ástands þar sem brotaþoli sem hafði 

æst hin ákærða til dæmis með reiði eða með móðgun sem var frumorsök þess að verknaður var 

framinn af ákærða.97 Auk þess geta komið upp aðstæður þar sem andlegir annmarkar manns geta 

haft áhrif til málsbóta, sbr. 1. mgr. 70. gr. hgl., þar sem kveðið er á um nokkrar lögmæltar 

refsiákvörðunarástæður sem dómarar geta litið til við mat á persónulegum högum manns. Í 

ákvæðinu eru tilgreind atriði sum sakborningi í hag en önnur honum í óhag.98 Nánari útlistun á 

töluliðum ákvæðis 1. mgr. 70. gr. hgl., má sjá í kafla 4.1. hér á eftir. Í framangreindum tilvikum 

þar sem persónulegir hagir manns koma til skoðunar geta því komið upp aðstæður þar sem 

nauðsynlegt er að leita aðstoðar sérfræðinga, í því skyni að upplýsa mál sem getur auðveldað 

ákvörðunartöku dómarans þegar ákvarða skal refsingu byggða á lögfræðilegum mælikvarða.99 

Geta því sérfræðilegar álitsgerðir oft á tíðum verið mikilvægur þáttur fyrir dómi og haft verulega 

þýðingu fyrir niðurstöðu dómsmáls við ákvörðun refsingar.100 Af réttarframkvæmd er ljóst að 

dómarar hafa tiltölulega frjálsar hendur um hvort þeir óski eftir sérfræðiáliti sér til aðstoðar við 

mat.101  

 
96 Jónatan Þórmundsson, „Öryggisgæzla og önnur úrræði skv. 62. gr., sbr. 63. gr. hgl.“ (n. 70) 196. 
97 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II (Háskólaútgáfan 2002) 108. 
98 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 2) 251. 
99 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (n. 7) 96. 
100 Stefán Már Stefánsson, „Um sérfróða meðdómsmenn“ (1995) 45 Tímarit lögfræðinga 282, 284. 
101 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (n. 7) 96. 
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Sérfræðiálitið getur þá verið í formi geðheilbrigðisrannsóknar sem er læknisfræðileg rannsókn þar 

sem andlegt heilbrigði manns er athugað og lagt mat á hvort aðili teljist sakhæfur.102 Sérfróðu 

aðilarnir geta komið til með tvennum hætti. Í fyrsta lagi ef deilt er um staðreyndir getur verið 

nauðsynlegt að kalla til sérfróðs meðdómanda fyrir dómi og þörf er á annars konar 

sérfræðikunnáttu en lagaþekkingu. Til samræmis vísast til ákvæðis 3. mgr. 3. gr. sml. þar sem 

heimiluð er kvaðning sérfróðra meðdómenda. Í öðru lagi vísast heimild laganna til dómkvaðningar 

matsmanna ef leggja þarf sérfræðilegt mat á eitthvert atriði sem kann að hafa þýðingu við ákvörðun 

refsingar, sbr. 1. mgr. 128. gr. sml. Verður því sérfróða aðilanum falið að leggja mat á 

sönnunargildi matsgerða, sbr. 2. mgr. 133. gr. sml. Vísast því hér til undantekningar frá þeirri 

meginreglu sem ríkir hér á landi þar sem löglærðir dómarar skulu einir leysa úr sakamálum.103 

Einnig má nefna fleiri lagaheimildir sem standa dómurum til boða þegar kveða skal til sérfróða 

aðila, sbr. 86. gr. sml., þar sem lögreglu er heimilað að leita til sérfróðra manna í þágu rannsóknar, 

sbr. kafli 3.1. hér að framan. Jafnframt vísast til kafla XIX sml. þar sem dómara er heimilt að afla 

matsgerða um tiltekin atriði sem dómari getur sjálfur ekki metið á grundvelli almennrar þekkingar 

sinnar, menntunar eða lagaþekkingar. Í fjórða lagi er heimilt að vísa til vottorða sem aflað hefur 

verið á grundvelli 2. mgr. 54. gr. sml. sem varðar rannsókn á persónulegum högum manns, sbr. 

kafli 3.3. eða 2. mgr. 77. gr. sml., sbr. kafli 3.2. Eins og fyrr segir hafa dómarar nokkuð frjálsar 

hendur að hvaða leyti þeir styðjast við það álit sem aflað er af sérfræðingum þegar ákvarða skal 

refsingu. Kunna því að koma upp aðstæður þar sem álit sérfræðinga skarast á við endanlega 

niðurstöðu dómarans enda veita refsimörk laga dómstólum takmarkaða vísbendingu hverju sinni 

um hvernig ákvarða skuli refsingu.104 Þar af leiðandi er ljóst að dómurum ber að meta hvert og eitt 

mál fyrir sig hverju sinni eftir aðstæðum og atvikum máls. Endanleg ákvörðun dómarans á því að 

vera tekin með tilliti til allra huglægra og hlutlægra atriða í heild sinni sem hafa áhrif á refsihæðina, 

refsiákvörðunarreglum og sjónarmiðum sem geta haft áhrif á refsihæðina við ákvörðun refsingar 

sem einhvers konar mælistika á grófleika brots.105 Því er nauðsynlegt að mótaðar séu viðmiðanir 

sem dómstólar geta stuðst við og takmarka svigrúm dómarans til þess að láta eigin ákvarðanir 

stjórnast af eigin geðþótta og skuli þeir jafnframt líta til þess að viðurlög skulu ekki vera meiri en 

 
102 Alþt. 1939, A-deild, 353. 
103 Landsbókasafn Íslands- Háskólabókasafn, „Aðkoma leikmanna að úrlausn sakamála“ (2010) 14 Lögmannablaðið 

28, 28. 
104 Þorgeir Ingi Njálsson (n. 6) 13. 
105 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (n. 87) 40. 
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nauðsynleg.106 Til samræmis ber að vísa til þeirra takmarkana sem dómstólum hafa verið sett sem 

finna má með hinu dómvenjuhelgaða refsimati í algengum brotaflokkum sem þeim ber að fara 

eftir.107  

Með hliðsjón af framangreindu verður skoðað hér á eftir hvernig dómarar haga ákvörðunartöku 

sinni þegar ákvarða skal refsingu manna. Þar sem sjónarmiðum um persónulega hagi manns verður 

veitt vægi hvað varðar atriði um þroska og heilbrigðisástand, andlegt og líkamlegt. Í því samhengi 

verða sérfræðilegar álitsgerðir hafðar til hliðsjónar. 

4.1. Lögmæltar refsiákvarðanir  

Eins og fyrr greinir ber flestum samfélögum manna að fara eftir viðurkenndum leikreglum sem 

binda þegna samfélagsins. Dómarar eru þar ekki undanskildir og skulu þeir því ákvarða refsingu 

samkvæmt gildandi lögum. Ef gildandi reglur samfélagsins eru brotnar þá getur háttsemin haft 

afleiðingar í för með sér fyrir þann einstakling sem braut reglurnar. Refsiheimildir eru að mesti 

leyti bundnar í lögum, sbr. 69. gr. stjskr, þó er dómurum veitt verulegt svigrúm við 

refsiákvörðun.108 Mælir ákvæðið fyrir um heimild um að beita viðurlögum fyrir refsiverða 

háttsemi. Einnig setur ákvæðið takmarkanir fyrir því að beitt sé þyngri refsingum en heimiluð eru 

í lögum. Enn fremur er tiltekið í ákvæðinu að sú athöfn sem ákveðið hefur verið að varði refsingu 

skuli teljast refsiverð með fyrirsjáanlegum hætti.109 Áskilnaðurinn um að refsiheimildir skuli vera 

lögbundnar felur í sér útfærslu á hinni almennu lögmætisreglu á sviði refsiréttar. Lögmætisreglan 

í sinni hreinustu mynd felur í sér að dómstólar geti ekki íþyngt borgurunum nema til þess standi 

lagaheimild. Með henni er einnig fólgið sjónarmið um varnaðaráhrif og hlutverk löggjafans til að 

hafa áhrif á breytni manna.110  

Lögmætisreglan er ein þeirra reglna sem varðar eru í alþjóðlegum mannréttindasamningum, sbr. 

1. mgr. 7. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu nr. 64/1994.111 Í hegningarlögunum eru jafnframt ýmis 

atriði listuð upp sem dómstólum er heimilt að líta til þegar refsing er ákvörðuð, sjónarmið byggð 

 
106 Sigríður Ingvarsdóttir, „Rökstuðningur dómsúrlausna“ (2000) 50 Tímarit lögfræðinga 173, 470. 
107 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 2) 250. 
108 Ragnheiður Bragadóttir,  Afmælisrit: Jónatan Þórmundsson sjötugur, 19. desember 2007 / [ritnefnd Ragnheiður 

Bragadóttir [og fleiri]] (Codex 2007) 253. 
109 Róbert R. Spanó, Stjórnarskráin, Mannréttindasáttmáli Evrópu og meginreglur refsiréttar (Bókaútgáfan Codex 

2012) 112. 
110 sama heimild 114–116. 
111 Hér eftir MSE  
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á lögfræðilegum mælikvarða.112 Þar eru atriði sem geta að ákveðnum ástæðum leitt til þyngri 

refsingar en ella eða jafnan mildari refsingar. Í 70. gr. hgl. er að finna dæmi um lögmæltar 

refsiákvarðanir þar sem atriði ákvæðisins leiða ýmis til málsbóta eða refsiþyngingar innan hinna 

almennu refsimarkalaga eða sérrefsimarka. Flest atriði ákvæðisins eru matskennd þó með 

misjöfnun hætti og geta því haft áhrif við ákvörðun refsingar innan hinna almennu refsimarka 

ákvæðisins. Ekkert eitt sjónarmið ræður ákvörðun refsingar. Meta skal því refsihæð hverju sinni 

eftir öllum atvikum máls og persónulegum högum sakbornings. Verða þessi atriði eðli málsins 

samkvæmt aldrei tæmandi talin í lögum þar sem tiltekin atriði geta verið að finna í öðrum 

lagareglum eða verið ólögmælt með öllu. Nokkrar mikilvægar lögmæltar ástæður eru tilgreindar í 

70. gr. hgl., sumar sakborningi í óhag og aðrar honum í hag.113 Atriði ákvæðisins eru talin upp í 

níu liðum sem leiða ýmist til málsbóta eða refsiþyngingar innan marka laganna. Atriði 1.-3. tl. 1. 

mgr. 70. gr. hgl. tengjast hinum refsiverða verknaði meðan 4.-8. tl. og 2. mgr. 70. gr. hgl. varða 

huglæga afstöðu og persónulega hagi ákærða. Koma því 4.-8. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. hér til frekari 

skoðunar.114 Í umræddum liðum er í fyrsta lagi talað um aldur ákærða í 4. tl., hegðun hans að 

undanförnu, þar sem verið er að vísa til sakaferils hans, sbr. 5. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. Huglæg 

afstaða sakbornings til verknaðar, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. og eftirfarandi hegðun, sbr. 

8. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. Með hliðsjón af afmörkun efnisins verður umfjöllun um 4. tl. 1. mgr. 70. 

gr. hgl. um aldur sakbornings hér undanskilin.115 Þegar ákvæði 1. mgr. 70. gr. hgl. koma til 

skoðunar kann því að vera að sérfræðingur sé tilkvaddur í mál til þess að gefa skýrslu um 

persónulega hagi manns. Atriðin sem sérfræðingur væri beðinn um að meta væri eins og atriði sem 

varðar þroska og heilbrigðisástand hins ákærða, andlegt sem og líkamlegt. Til samræmis ákvæði 

1. mgr. 70. gr. hgl. er jafnframt vert að vísa til þeirra lögmæltu refsihækkunar- og 

lækkunarheimilda sem finna má í 1. mgr. 74. gr. hgl. og 75. gr. hgl., en umfjöllun þessi mun 

takmarkast við refsilækkunarheimildir með hliðsjón á afmörkun efnisins. Í ákvæðum 1. mgr. 74. 

gr. hgl. og 75. gr. hgl. er að finna hinar ýmsu refsilækkunarástæður sem geta heimilað dómstólum 

að fara niður fyrir lágmark refsimarka eða lækkun á hámarki hinna almennu refsimarka.116  

 
112 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (n. 7) 96. 
113 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 2) 251. 
114 sama heimild 255. 
115 sama heimild 256. 
116 sama heimild 248–249. 
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4.1.1. Sakaferill 

Þegar hegðun sakbornings er skoðuð, sbr. 5. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl., er mælt fyrir um að dómstólar 

taki til greina hegðun ákærða að undanförnu. Sakaferill ákærða fyrir brot er því hafður í huga, þar 

af leiðandi kann að vera að sakavottorðs sé aflað hjá sýslumanni, endurrit fyrri dóma, ásamt öðrum 

gögnum ef ástæða er til.117 Til skýringar réttarframkvæmdar vísast til máls Hrd. 10. mars 2016 í 

máli nr. 85/2016 þar sem K var sakfelldur fyrir fjársvik með því að hafa svikið út flugmiða.  

Í dómnum var aflað vottorðs frá sakaskrá ríkisins þar sem tilgreint var að ákærði 

hefði verið dæmdur þann 17. ágúst 2007 í fjögurra mánaða fangelsi fyrir fjársvik. Í 

málinu lágu einnig fyrir upplýsingar um sakaferil ákærða erlendis en hafði hann 

enn fremur hlotið dóm á Spáni, Danmörku, Bretlandi og Þýskalandi fyrir fjársvik 

og þjófnað. Eins og sjá má á ákærði talsverðan sakaferil að baki, taldi því dómurinn 

brotavilja ákærða einbeittan. Að því gættu var litið til 5. og 6. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. 

í málinu. Var refsing X ákveðin fangelsi í sex mánuði. 

Framangreindur dómur leiðir í ljós hvernig fyrri sakaferill getur haft áhrif við ákvörðun refsingar. 

Einnig sýnir dómurinn hvernig aflað var vottorðs frá sakaskrá ríkisins sem sýndi fram á fyrri 

sakaferil manns. Því fleiri og alvarlegri brot sem sakborningur hefur framið þeim mun meiri líkur 

er á að fyrri hegðun hans sé virt honum til refsiþyngingar. Hreinn sakaferill sakbornings getur þó 

leitt til öndverðrar niðurstöðu eða með öðrum orðum leitt til málsbóta eða jafnvel verið grundvöllur 

þess að refsing sé ákvörðuð skilorðsbundin, sbr. 57. gr. hgl. Jafnframt má sjá þess dæmi í 

dómaframkvæmd að menn hafi breytt lífi sínu til hins betra og þeim það virt til málsbóta.118  

Til nánari skýringar 5. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. voru dómar Hæstaréttar skoðaðir þar sem litið var til 

5. tl. 1. mgr. 70. gr. Dómarnir voru skoðaðir sérstaklega með tilliti til hvernig refsingar voru 

ákvarðaðar í málunum og hvaða vægi sérfræðileg álit fengu við ákvörðun refsingar.  

Allt frá árinu 2010 hafa alls 53 dómar fallið í Hæstarétti þar sem vísað var beinum orðum til 1. 

mgr. 70. gr. hgl. Í aðeins sjö af þeim 53 dómum vísaði dómurinn beinum orðum til 5. tl. 1. mgr. 

70. gr. hgl.119 Verða því þrír af þessum sjö dómum teknir til sérstakrar skoðunar í umfjöllun þessari.  

 
117 Svala Ísfeld Ólafsdóttir (n. 17) 39. 
118 Hrd. 28. febrúar 2008 í máli nr. 511/2007. 
119 Hrd. 5. október 2017 í máli nr. 790/2016, Hrd. 15. júní 2017 í máli nr. 176/2017, Hrd. 11. maí 2017 í máli nr. 

209/2017, Hrd. 10. mars 2016 í máli nr. 85/2016, Hrd. 11. desember 2014 í máli nr. 335/2014, Hrd. 19. júní 2013 í 

máli nr. 697/2012 og Hrd. 9. desember 2010 í máli nr. 555/2010. 
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Í fyrsta lagi ber að vísa til máls Hrd. 19. júní 2013 í máli nr. 697/2012 þar sem X var sakfelldur 

fyrir hylmingu, skjalafals í blekkingarskyni og fjárdrátt.  

Í greinargerð ákærða X játaði hann skýlaust aðild sína að þeim afbrotum sem 

honum var gefið að sök. Þó kvaðst X hafa verið beittur þvingunum til að fremja 

afbrotin sem honum var gefið að sök. Þá vísaði ákærði til þess að þrjú ár væru liðin 

frá því að umrætt brot hefði átt sér stað og hann hefði snúið við blaðinu í lífi sínu, 

sbr. 5. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. sér til málsbóta. Enn fremur vísaði ákærði til þess að 

undirliggjandi ástæður afbrota hans mætti rekja til sjúkdóms sem hann glímdi við 

og hann væri að leita sér sálfræðiaðstoðar vegna sjúkdómsins.  

Jafnframt lá fyrir í málinu að sálfræðingur X taldi tengsl vera á milli sjúkdómsins 

og afbrota. Með sérfræðiaðstoð og lyfjagjöf hefði því ákærða tekist að ná góðum 

tökum á sjúkdómi sínum. Bar því ákærði því við að sjúkdóm hans skyldi virða 

honum til málsbóta og að ástand hans á þeim tíma sem afbrotin voru framin mætti 

rekja til rænuskerðingar og oft á tíðum hefði hann verið alls ófær um að stjórna 

gerðum sínum, sbr. 15. gr. hgl. Við ákvörðun refsingar var ákærða dæmdur 

hegningarauki, skv. 78. gr. hgl. með vísan til fyrri brota og ákærða gerð refsing í 

einu lagi. Einnig mat dómurinn honum til refsiþyngingar hve styrkur og einbeittur 

brotavilji ákærða var. Þó skyldi honum vera virt til málsbóta ungur aldur og 

jafnframt taldi dómurinn ákærða ekki geta haft þekkingu til að skipuleggja jafn 

umfangsmikið brot. Taldi þó dómurinn ekkert liggja fyrir í málinu sem gæfi ástæðu 

til að 15. gr. hgl. eða 75. gr. hgl. eigi við um ákærða. Tiltók dómurinn að 

sjúkdómurinn sá sem ákærði var greindur með gæti ekki leitt til refsileysis eða 

staðið í vegi fyrir að honum verði dæmd fangelsisrefsing. Að því virtu var refsing 

ákærða ákveðin þrjú ár í fangelsi. 

Af framangreindum dómi leiðir að ákærða var virt til málsbóta ungur aldur er hann framdi brotið 

og áleit dómurinn ólíklegt að ákærði gæti hafa haft þekkingu til þess að skipuleggja jafn 

umfangsmikið brot. Ekki mátti sjá af niðurstöðum dómsins að 5. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. skyldi hafa 

verið metinn ákærða til málsbóta, með vísan til þess að hann hafi breytt lífi sínu til hins betra. Enn 

fremur taldi dómurinn ekkert framkomið í málinu sem gaf ástæðu til að ætla að 15. gr. hgl. og 75. 

gr. hgl. ætti við um ákærða, þrátt fyrir vottorð sérfræðings sem bar því við að afbrot X mætti rekja 

til sjúkdóms  hans.  

Til samanburðar vísast til Hrd. 9. desember 2010 í máli nr. 555/2010. Þar sem X var sakfelldur 

fyrir að hafa þvingað A til samræðis með því að beita hana ofbeldi.  

Framkvæmd var geðrannsókn á högum ákærða í málinu sem geðlæknir staðfesti 

fyrir héraðsdómi. Geðlæknirinn gerði engar athugasemdir við andlega hagi ákærða, 

engin merki voru um andlegan vanþroska eða samsvarandi ástand sem tilgreint er í 

15. gr. hgl. Í niðurstöðum héraðsdóms var litið til ákvæðis 5. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. 

þar sem tiltekið var að ákærði hafði ekki áður gerst sekur um refsiverða háttsemi. 
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Ólíkt héraðsdómi vísaði Hæstiréttur ekki sérstaklega til 5. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. Þó 

staðfesti Hæstiréttur niðurstöður héraðsdóms með vísan til forsendna.  

Af niðurstöðum dómsins má draga þá ályktun að litið hafi verið til 5. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. ákærða 

til málsbóta þar sem ákærði hafði ekki áður gerst sekur um refsiverða háttsemi. Sú geðrannsókn 

sem lá fyrir í málinu benti ekki til annmarka á andlegum högum ákærða og af þeim sökum hafi 

álitsgerðin engin áhrif við ákvörðun refsingar þar sem lágu fyrir upplýsingar um andlega annmarka 

hans. 

Til frekari skýringar ákvæðisins var skoðað mál Hrd. 28. febrúar 2008 í máli nr. 511/2007. D, Í, 

P J og S voru sakfelldir fyrir fjölda auðgunarbrota, umferðarlaga- og fíkniefnalagabrota, ásamt 

fleiri brotum.  

Tiltekið var að D rauf með brotum sínum eldra skilorð frá árinu 2006. Við ákvörðun 

refsingar D var tiltekið að brot hins ákærða væru mörg og framin á tiltölulega stuttu 

tímabili sem sýndi einbeittan brotavilja hans. Var því litið til 5. og 6. tl. 1. mgr. 70. 

gr. hgl. ákærða til refsiþyngingar. Var því refsing D ákveðin þriggja ára og sex 

mánaða fangelsi. Í málinu var tekið fram að P væri haldinn alvarlegum sjúkdómi 

og því ófær um að ráða högum sínum. Hafði hann af þeim sökum verið sviptur 

sjálfræði með dómi í janúar sama ár í tólf mánuði. Var refsing ákærða P einungis 

ákveðin til sex mánaða fangelsis. Hvað varðar J þá voru lagðar fram upplýsingar í 

Hæstarétti að J hefði breytt lífi sínu til hins betra auk þess sem hann hefði ekki áður 

fundist sekur um refsiverða háttsemi. Ákærði J fékk 14 mánaða fangelsisrefsingu. 

Af niðurstöðum framangreindra dóma má ráða að 5. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. var bæði virtur hinum 

ákærðu til málsbóta eða þyngingar eftir því sem við átti. Ákærði D fékk þyngsta dóminn með vísan 

til fyrri afbrota hans. Í tilviki P var litið til persónulegra haga hans honum til málsbóta og þegar 

refsing J var ákvörðuð var litið til þess að hann hefði ekki áður gerst sekur um refsiverða háttsemi 

og einnig breytt lífi sínu til hins betra. Af framangreindum niðurstöðum leiðir að dómstóllinn 

ákvarðaði refsingar í málinu með hliðsjón af hinum lögmæltu refsiákvörðunum. Einnig tók 

dómurinn tillit til andlegra haga ákærðu ef viðeigandi gögn studdu sjónarmið sem leiddu til 

málsbóta vegna andlegra annmarka. 

4.1.2. Ásetningsstig 

Við ákvörðun refsingar geta réttaráhrif mismunandi ásetningsstiga haft áhrif við mat á endanlegri 

niðurstöðu dómstóla. Í 6. tl. 1. mgr. 70. gr. er vísað til hve styrkur og einbeittur vilji sakbornings 

hefur verið til verksins. Af orðalagi ákvæðisins leiðir að ákvæðið miðar við efra stig ásetnings. 

Ákvæðið má túlka rúmt þrátt fyrir orðalag þess og taki því til allra stiga ásetnings þannig að það 
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taki til allra stiga ásetnings. Með vísan til orðalags ákvæðisins að styrkur og einbeittur hafi verið 

vilji sakbornings til verksins getur verið jafnað til þess að afbrot hafi verið framið af yfirlögðu ráði 

eða með ráðnum hug. Þar sem maður getur hafa skipulagt verknað sinn í þaula eða nokkrir menn 

hafa tekið þátt í verklegum undirbúningi áður en refsiverður verknaður er framinn má ætla að 

háttsemi manns leiði til refsiþyngingar. Álitaefni hafa vaknað í tengslum við túlkun á háttsemi sem 

er fyrirframákveðin en sumir fræðimenn hafa dregið þá ályktun að þrátt fyrir að háttsemi manns 

hafi verið skipulögð þá geti fyrir fram og endanlega ákveðin háttsemi verið framin í bræði eða 

æðiskasti þar sem reynt getur á sjónarmið ákærða til málsbóta, sbr. umfjöllun 4. tl. 1. mgr. 74. gr. 

hgl. eða 75. gr. hgl.120 Þegar sjónarmið á grundvelli 4. tl. 1. mgr. 74. gr. og 75. gr. hgl. koma til 

skoðunar lítur dómurinn til persónulegra haga manns við ákvörðun refsingar. 

Til nánari skýringar voru skoðaðir dómar Hæstaréttar þar sem litið var til 6. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. 

þar sem skoðað var sérstaklega hvort þess mætti gæta í dómaframkvæmd að vísað væri til þess að 

brot hefði ekki verið framið að yfirlögðu ráði og einnig skoðað hvort persónulegir hagmanns 

manns geta orðið ákærða til mildunar. Dómarnir voru því skoðaðir sérstaklega með tilliti til 

hvernig refsingar voru ákvarðaðar í málunum og hvaða vægi sérfræðileg álit fengu við ákvörðun 

refsingar. Allt frá árinu 2010 hafa alls 53 dómar fallið í Hæstarétti þar sem vísað var beinum orðum 

til 1. mgr. 70. gr. hgl. Af þeim 53 dómum mátti sjá 23 mál þar sem dómurinn vísar beinum orðum 

til 6. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl.121 Af þeim 23 málum sem vísuðu til 6. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. voru 

einungis fimm mál þar sem óskað var eftir sérfræðingi til að meta geðheilsu hins ákærða.122  

Í fyrsta lagi vísast til máls réttarins Hrd. 13. maí 2015 nr. 65/2015 sem er gerð ítarlegri skil í kafla 

3.6. Í málinu lá fyrir að ákærði glímdi við ýmsa andlega annmarka. Við ákvörðun refsingar leit 

dómurinn til þess hve einbeittur brotavilji ákærða var, sbr. 6. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. ákærða til 

 
120 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II (n. 97) 67–69. 
121 Hrd. 20. júní 2017 mál nr. 486/2016, Hrd. 18. maí 2017 í máli nr. 709/2016, Hrd. 11. maí 2017 í máli nr. 209/2017, 

Hrd. 1. desember 2016 í máli nr. 360/2015, Hrd. 9. júní 2016 í máli nr. 192/2016, Hrd. 4. maí 2016 í máli nr. 797/2015, 

Hrd. 10. mars 2016 í máli nr. 85/2016, Hrd. 4. febrúar 2016 í máli nr. 739/2015, Hrd. 17. september 2015 í máli nr. 

18/2015, Hrd. 13. maí 2015 í máli nr. 65/2015, Hrd. 30. apríl 2015 í máli nr. 356/2014, Hrd. 27. nóvember 2014 í máli 

nr. 538/2014, Hrd. 13. nóvember 2014 í máli nr. 355/2014, Hrd. 2. maí 2013 í máli nr. 681/2012, Hrd. 14. mars 2013 

í máli nr. 556/2012, Hrd. 17. janúar 2013 í máli nr. 573/2012, Hrd. 29. nóvember 2012 í máli nr. 298/2012, Hrd. 8. 

nóvember 2012 í máli nr. 309/2012, Hrd. 26. apríl 2012 í máli nr. 701/2011, Hrd. 26. janúar 2012 í máli nr. 460/2011, 

Hrd. 9. desember 2010 í máli nr. 555/2010, Hrd. 7. október 2010 í máli nr. 251/2010 og Hrd. 12. maí 2010 í máli nr. 

502/2009. 
122 Hrd. 18. maí 2017 í máli nr. 709/2016, Hrd. 13. maí 2015 í máli nr. 65/2015, Hrd. 13. nóvember 2014 í máli nr. 

355/2014, Hrd. 17. janúar 2013 í máli nr. 573/2012 og Hrd. 9. desember 2010 í máli nr. 555/2010. 
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refsiþyngingar og því ekkert sem kom ákærða til málsbóta. Til samanburðar vísast til máls Hrd. 

17. janúar 2013 í máli nr. 573/2012 þar sem X var ákærður fyrir tilraun til manndráps með því 

að hafa veist að A með hnífi og stungið hann ítrekað í líkamann með þeim afleiðingum að 

lífshættuleg stungusár hlutust af. X var einnig ákærður fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás gegn 

B með því að hafa veist að B þegar hann kom A til hjálpar.  

Ákærði gekkst undir geðheilbrigðisrannsókn ásamt persónuleikamati. Af skýrslu 

sálfræðings mátti ráða að ákærði hafði verið lagður í einelti í æsku, ásamt fleiri 

áföllum sem hefðu mótað hann. Ákærði átti erfitt með að treysta fólki og taldi fólk 

svíkja sig. Mátti sjá að ákærði hafði lágt sjálfsmat og neikvæðan og 

þunglyndislegan hugsunarhátt. Ljóst var að ákærði sá ekki eftir glæp sínum og þótti 

hann réttlætanlegur. Af skýrslu geðlæknis mátti ráða að engar vísbendingar komu 

fram um einkenni geðrofs eða ranghugmynda. Hefði X verið að upplagi vel gefinn 

og reglusamur. Þó uppfyllir X skilmerki um persónuleikaröskun ásamt því að vera 

talsvert mótaður af upplifunum sínum frá árum áður. Geðræn einkenni hans voru 

ekki talin leiða til ósakhæfis. Mikilvægt þótti að X yrði leiðbeint að skoða hlutina í 

jákvæðara samhengi og æskilegt væri að þunglyndið væri meðhöndlað. Við 

ákvörðun refsingar var tiltekið að ákærði hefði ekki sætt refsingu áður. Þóttu atlögur 

hins ákærða stórhættulegar og hann hefði haft einbeittan ásetning til verksins. Mat 

dómurinn ákærða ekki eiga sér neinar málsbætur og vísaði til 1., 2., 3., 6., og 7., tl. 

1. mgr. 70. gr. hgl. við ákvörðun refsingar. Refsing ákærða var því talin hæfileg 14 

ár í fangelsi.  

Af niðurstöðum dómsins leiðir að ákvörðun refsingar tók mið af því hve einbeittur ásetningur 

ákærða var til verksins og atlögur hans stórhættulegar. Þar af leiðandi má sjá hvernig dómurinn 

styður röksemdir sínar með vísan til töluliða 1. mgr. 70. gr. hgl. sem í þessu tilviki er ákærða til 

refsiþyngingar. Í framangreindum tveimur dómum var vísað beinum orðum til 6. tl. 1. mgr. 70. gr. 

hgl.  

Af fyrrgreindum málum að dæma hafa ákærðu átt erfitt uppdráttar og því mikilvægt velta því upp 

hvort dómurinn hefði átt að dæma ákærðu lægri refsingu með hliðsjón af andlegum annmörkum. 

Hins vegar má sjá af fræðilegri umfjöllun að álitaefni eru uppi um hvort skipulagður verknaður 

geti verið virtur ákærða til málsbóta eða refsilækkunar. 

4.1.3. Hvatir sakbornings til verksins 

Í 7. tl. 1. mgr. 70. gr. er tiltekið að dómstólar skuli taka til greina hvað sakborningi hefur gengið 

til verksins þegar refsing er ákvörðuð. Orðalag ákvæðisins vísar af þeim sökum til þess hver sé 

undirrót eða aflvaki verknaðarins óháð saknæmisskilyrðum. Hvatir manns til verks kunna því að 
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vera sjálfstætt refsiskilyrði en mun umfjöllun þessi afmarkast við refsiákvörðunarástæður 

dómstóla. Oft kann þó að vera erfitt að greina hvað hinum ákærða gekk til verksins jafnvel þótt 

hægt sé að sýna fram á tiltekna hvöt manns. Hvöt manns til verknaðar er eitt af þeim sjónarmiðum 

sem geta haft áhrif á refsiákvörðun, hvort sem um virðingarverða hvöt sé að ræða sakborningi til 

málsbóta eða vítaverðar hvatir sem leiða til refsiþyngingar.123 Til nánari skýringa voru skoðaðir 

dómar Hæstaréttar þar sem litið var til 7. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. Þar var skoðað sérstaklega hvort 

þess mátti gæta í dómaframkvæmd að hvatir manns leiddu til málsbóta sökum annmarka á 

persónulegum högum manns. Þar voru dómarnir skoðaðir sérstaklega með hliðsjón af 

sérfræðilegum álitsgerðum sem kunna að vera lagðar fram í dómi. Eins og fyrr greinir hafa fallið 

allt frá árinu 2010 alls 53 dómar í Hæstarétti þar sem vísað var beinum orðum til ákvæðis 1. mgr. 

70. gr. hgl. Af þeim 53 dómum sem fallið hafa í Hæstarétti má sjá 12 dóma sem vísa beinum orðum 

til 7. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl.124 Enginn þeirra dóma sem skoðaðir voru bar með sér að litið hefði 

verið til virðingarverðra hvata ákærða til málsbóta.  

Þó vísast til máls Héraðsdóms Reykjaness 26. nóvember 2009 í máli nr. S-317/2009 til 

skýringar þar sem A var ákærður fyrir líkamsárás er hann hafði snúið D niður með hálstaki og kýlt 

hann ítrekað. Ákærði B hjálpaði A við árásina.  

Ekki var vísað berum orðum til 7. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. Í greinargerð ákærða A var 

því borið við að einbeittur vilji eða ásetningur hefði ekki verið til staðar hjá ákærða 

á verknaðarstundu. Líkamsárásin hafi verið framin í hita leiksins og í mikilli reiði 

og geðshræringu sem bæri að virða ákærða til mildunar. Einnig hafði ákærði haft 

virðingarverðar hvatir til verksins þar sem hann hefði verið að vernda litla bróður 

sinn sem hafði verið ógnað. Við ákvörðun refsingar mátti ekki sjá að litið hafi verið 

til virðingarverðra hvata ákærða en þó litið til þess að enginn af þeim ákærðu hefði 

gerst sekur um refsiverðan verknað og allir ungir að árum þegar þeir frömdu brot 

sín. Til þyngingar var litið til hve alvarleg brotin voru er þeir frömdu í félagi. 

Ákvörðun refsingar var frestað í tvö ár með því skilyrði að ákærðu héldu almennt 

skilorð.  

 
123 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 2) 257. 
124 Hrd. 20. júní 2017 mál nr. 486/2016, Hrd. 1. júní 2017 í máli nr. 129/2017, Hrd. 15. september 2016 í máli nr. 

66/2016, Hrd. 9. júní 2016 í máli nr. 192/2016, Hrd. 13. maí 2015 í máli nr. 65/2015, Hrd. 27. nóvember 2014 í máli 

nr. 538/2014, Hrd. 13. nóvember 2014 í máli nr. 355/2014, Hrd. 14. mars 2013 í máli nr. 556/2012, Hrd. 17. janúar 

2013 í máli nr. 573/2012, Hrd. 8. nóvember 2012 í máli nr. 309/2012, Hrd. 26. apríl 2012 í máli nr. 701/2011 og Hrd. 

12. maí 2010 í máli nr. 502/2009. 
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Af framangreindu leiðir að það er fátítt að það sjáist í dómaframkvæmd að virðingaverðar hvatir 

séu ákvarðaðar ákærða til málsbóta. Enda kann það að vera hvöt manns til refsiverknaðar að falla 

saman við saknæma afstöðu manns til verksins eða hún er hlutlaus.  

Annað dæmi þar sem manni var virt til málsbóta virðingarverðar hvatir í dómaframkvæmd vísast 

til Hrd. 14. nóvember 1962 í máli nr. 19/1962. Þar var afbrýðisemi manns virt honum til málsbóta 

við ákvörðun refsingar. Einnig hefur þess gætt í dómaframkvæmd að fyrirhugað sjálfsvíg manns 

var honum virt til málsbóta, sbr. Hrd. 19. júní 1979 í máli nr. 79/1978.125 Til ítarlegri skýringar 

ákvæðisins almennt ber að skoða nýlegt mál réttarins, Hrd. 5. febrúar 2009 í máli nr. 258/2008. 

X var ákærður fyrir kynferðisbrot gegn stjúpbarnabarni sínu og annarri stúlku.  

Í dómnum voru dómkvaddir tveir geðlæknar og einn sálfræðingur. Í matsgerð 

geðlæknanna sem lögð var fyrir dóminn mátti ekki sjá nein merki um geðveiki, 

andlegan vanþroska, hrörnun eða annað samsvarandi ástand sem gæti gert það að 

verkum að ákærði yrði talinn ófær um að stjórna gerðum sínum, sbr. 15. gr. hgl. 

Einnig benti ekkert til þess að refsing myndi ekki skila árangri með vísan til 16. gr. 

hgl. Hins vegar töldu sérfræðingar líkur á því að ákærði væri haldinn barnagirnd en 

vísuðu í framhaldinu til þess að barnagirnd væri almennt ekki álitin „vel 

meðhöndlað ástand“. Í skýrslu sálfræðings er staðfest að ákærði hefði leitað til hans 

vegna óæskilegrar kynferðislegrar hegðunar. Hafi hann verið illa staddur, með 

þunglyndi, kvíða og sjálfsvígshugsanir. Við ákvörðun refsingar var litið til þess að 

ákærði hefði ekki áður gerst sekur um refsivert athæfi. Hins vegar voru brot hins 

ákærða talin alvarleg og með þeim braut hann gegn trúnaði er honum var falin 

umsjá með stúlkunum þegar þær voru litlar. Að því virtu var vísað til 1. tl og. 7. tl. 

1. mgr. 70. gr. og 77. gr. hgl. við ákvörðun refsingar þar sem refsing ákærða var 

talin hæfileg tvö ár í fangelsi.  

Með hliðsjón af niðurstöðum dómsins má ætla að dómurinn hafi tekið mið af þeirri barnagirnd 

sem ákærði var haldinn honum til refsiþyngingar, með vísan til 7. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. Enda ljóst 

að ákærði væri talinn haldinn barnagirnd og má ætla að sé hvöt sem er aflvaki verknaðarins. 

4.1.4. Framferði eftir verk og játningar 

Að lokum ber að skoða 8. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. þar sem er mælt fyrir að við ákvörðun refsingar 

taki dómstólar til greina hvernig fyrstu viðbrögð ákærða eru eftir verknað, t.d. með því að ákærði 

játi skýlaust verknað sinn. Jafnframt hvernig honum vegnar fram að dómi, eins og með því að 

ákærði hafi reynt eftir fremsta megni að snúa lífi sínu til hins betra sem gæti komið honum til 

málsbóta, sbr. 7-9. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. Orðalag ákvæðisins vísar til þess að góð framkoma eftir 

 
125 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 2) 257. 
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brot geti leitt til þess að refsing sé ákvörðuð skilorðsbundin eða jafnvel fallið frá refsingu ákærða.126 

Til nánari skýringar voru skoðaðir dómar Hæstaréttar þar sem litið var til 8. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. 

Var því skoðað sérstaklega hvort þess mætti gæta í dómaframkvæmd að góð hegðun ákærða eftir 

brot væri virt honum til málsbóta. Jafnframt voru dómarnir skoðaðir sérstaklega með hliðsjón af 

sérfræðilegum álitsgerðum. Eins og fyrr greinir liggja fyrir alls 53 dómar í Hæstarétti þar sem 

vísað er berum orðum til 1. mgr. 70. gr. hgl. Af þeim 53 dómum sem vísuðu til 1. mgr. 70. gr. hgl. 

mátti aðeins sjá sex dóma sem vísuðu til 8. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. Þeir voru skoðaðir til hlítar.127 Af 

þeim sex dómum sem vísuðu til 8. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. mátti sjá fjóra þar sem framferði ákærða 

eftir brot var virt honum til málsbóta.128  

Aðeins í einum þessara dóma lá fyrir sérfræðivottorð um hagi ákærða, sbr. Hrd. 19. júní 2013 í 

máli nr. 697/2012. Ítarlegri umfjöllun um dóminn má sjá í kafla 4.1.1. Þar var ákærða virtur til 

málsbóta ungur aldur er hann framdi brotið og áleit dómurinn ólíklegt að ákærði gæti hafa haft 

þekkingu til þess að skipuleggja jafn umfangsmikið brot. Af niðurstöðum dómsins mátti sjá að 

refsing ákærða var talin hæfileg sjö ár í fangelsi með vísan til 1., 2., 6., 7., og 8. tl. 1. mgr. 70. gr. 

hgl. Því kemur til álita hvort ákærða hefði verið dæmd þyngri refsing en ella hefði dómurinn ekki 

vísað til tilgreindra töluliða. Enda þótti ljóst að ákærði hefði breytt lífi sínu til hins betra. Hins 

vegar taldi dómurinn ekkert framkomið í málinu sem gaf ástæðu til að ætla að 15. gr. hgl. og 75. 

gr. hgl. ætti við um ákærða, þrátt fyrir vottorð sérfræðings sem bar því við að afbrot X mætti rekja 

til sjúkdóms hans. Þar af leiðandi má sjá þess gætt í dómaframkvæmd að almennt sé litið til 

huglægra afstöðu og persónulega haga manns við ákvörðun refsingar eftir því sem við á hverju 

sinni. 

4.1.5. Skammvinnt ójafnvægi á geðsmunum 

Í ákvæði 75. gr. hgl. má finna hinar ýmsu lögákveðnu lækkunarheimildir sem dómstólar geta stuðst 

við ákvörðun refsingar. Ákvæðið heimilar dómstólum að fara niður fyrir lágmark refsimarka eða 

lækkun á hámarki hinna almennu refsimarka.129 Sbr. eftirfarandi ákvæði 75. gr. hgl.:  

 
126 sama heimild 255. 
127 Hrd. 1. júní 2017 í máli nr. 129/2017, 192/20166Hrd. 9. júní 2016 í máli nr. 192/2016, Hrd. 19. maí 2016 í máli 

nr. 830/2015, Hrd. 19. júní 2013 í máli nr. 697/2012, Hrd. 14. mars 2013 í máli nr. 556/2012 og Hrd. 29. nóvember 

2012 í máli nr. 298/2012. 
128 Hrd. 9. júní 2016 í máli nr. 192/2016, Hrd. 19. maí 2016 í máli nr. 830/2015, Hrd. 19. júní 2013 í máli nr. 

697/2012 og Hrd. 14. mars 2013 í máli nr. 556/2012. 
129 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 2) 248–249. 
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Hafi maður framið brot í ákafri geðshræringu, vegna skammvinns ójafnvægis á 

geðsmunum eða svo er ástatt að öðru leyti, að verknaðurinn verður ekki talinn líkt því 

eins refsiverður og venjulegt er um sams konar brot, má færa refsingu niður og jafnvel, 

ef brot varðar ekki þyngri refsingu en [fangelsi allt að einu ári], láta hana falla niður. 

Hafi sá sem verkið vann, sjálfur komið sér í umrætt ástand með neyslu áfengis, koma 

framangreind ákvæði því aðeins til greina, að málsbætur séu fyrir hendi og fremjandinn 

hafi ekki áður gerst sekur um sams konar né um svipuð brot á 1. eða 2. mgr. 123. gr. 

Ef framangreint ástand á við um sakborning má leiða af ákvæði 75. gr. hgl. ferns konar áhrif sem 

ákvæðið getur haft við ákvörðun refsingar. Í fyrsta lagi getur ákvæðið komið til málsbóta innan 

hinna almennu refsimarka laga eða sérrefsimarka. Í öðru lagi er heimilt að styðjast við ákvæði 75. 

gr. hgl. til refsilækkunar niður fyrir lágmark hinna almennu refsimarka. Í þriðja lagi heimilar 

ákvæðið ef svo stendur að falla frá refsingu að öllu leyti ef það brot sem framið var varðar ekki 

þyngri refsingu en allt að einu fangelsisári. Í fjórða lagi getur ákvæðið orðið til þess að ákvörðun 

refsingar sé ákvörðuð skilorðsbundin. Til nánari skýringar ákvæðisins er orðalagið skammvinnt 

ójafnvægi á geðsmunum almennt það orðalag sem notast er við í réttarframkvæmd ef ástand manns 

er með þeim hætti sem ákvæðið tilgreinir. Þegar talað er um skammvinnt ójafnvægi er einungis 

áköf geðshræring nefnd í ákvæðinu. Er því átt við geðtruflanir eða geðshræringu sem oftast nær 

stendur aðeins yfir í skamman tíma en getur orðið ákaft ástand meðan á því stendur.130 Umrætt 

ástand er því ekki varanlegt og ekki á því stigi að sakhæfisreglur, skv. 15. og 16. gr. hgl. eigi við. 

Hugarástand hins ákærða kann raunar að vera svo veiklað eða sjúkt að torvelt getur verið að greina 

á milli huglægra afstöðu hans til verknaðar sem kann að hafa áhrif á sakhæfi hans.131  

Kemur því til álita hvort kveða þurfi til sérfróða aðila til þess að greina persónulega hagi hins 

brotlega þegar vafi er uppi. Enda þykir ljóst að orsakir ástandsins geta verið margvíslegar, oftast 

óvænt utanaðkomandi atvik eins og líkamlegt eða andlegt áfall. Dæmi eins og líkamsárás, 

kynferðisleg áreitni, framhjáhald, brottvikning úr starfi eða jafnvel stórfelld móðgun.132 Til nánari 

skýringar ákvæðis 75. gr. hgl. voru birtir dómar Hæstaréttar skoðaðir þar sem vísað var beinum 

orðum til 75. gr. hgl. Sérstaklega var litið til þess hvort aflað hefði verið sérfræðilegrar álitsgerðar 

um hagi manns sem stuðst var við ákvörðun refsingar. Frá árinu 2000 hafa verið birtir alls 23 

 
130 sama heimild 263–264. 
131 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II (n. 97) 103. 
132 sama heimild 108. 
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dómar í Hæstarétti þar sem vísað er berum orðum til 75. gr. hgl.133 Í níu dómum af 23 mátti sjá að 

aflað hafði verið sérfræðilegra álitsgerðar um persónulega hagi manns.134  

Til samræmis vísast til máls Hrd. frá 18. júní 2014 í máli nr. 729/2013 þar sem X var ákærður 

fyrir manndráp.  

Undir rekstri málsins var dómkvaddur geðlæknir til þess að framkvæma 

geðrannsókn á ákærða. Af niðurstöðum geðrannsóknarinnar mátti sjá að ákærði átti 

við áfengisvandamál að stríða, ofvirkni, athyglisbrest og endurtekin 

þunglyndisvandamál. Einnig hafði ákærði átt í vanda með ofsareiðiköst og slagsmál 

undir áhrifum áfengis. Að mati geðlæknisins var ákærði talinn sakhæfur og ekkert 

fram komið í málinu sem gæti dregið í efa að refsing gæti borið árangur. Í framburði 

hafði ákærði borið því við að brotaþoli hefði gefið til kynna að ákærði hefði haft 

kynferðislegan áhuga á börnum sem hefði orðið þess valdandi að ákærði réðst á 

hann. Í niðurstöðu dómsins var verknaður hins ákærða talinn það alvarlegur að 

ekkert gæti komið ákærða til refsilækkunar með vísan til 4. tl. 1. mgr. 74. gr. og 75. 

gr. hgl. Var refsing ákærða talin hæfileg 16 ár í fangelsi og að hann ætti sér engar 

málsbætur.  

Framangreindur dómur sýnir glöggt að ákvæði 75. gr. hgl. er ekki ávallt virt ákærða til 

refsilækkunar, þrátt fyrir að það tækist að sanna háttsemi manns sem fellur undir ákvæðið.135 Í 

dómi þessum má sjá að ákærði hafi samkvæmt hans sögn skyndilega orðið reiður þar sem brotaþoli 

sagðist hafa kynferðislegan áhuga á börnum sem hafi orðið árásinni valdandi. Þrátt fyrir framburð 

ákærða var brot hans litið það alvarlegum augum að ekki var hægt að virða honum það til 

refsilækkunar. Enn fremur mátti ekki sjá af niðurstöðum dómsins að þeir andlegu annmarkar sem 

ákærði glímdi við hefður verið virtir honum til refsilækkunar.  

 
133 Hrd. 18. júní 2014 í máli nr. 729/2013, Hrd. 19. júní 2013 í máli nr. 697/2012, Hrd. 17. janúar 2013 í máli nr. 

334/2012, Hrd. 28. október 2010 í máli nr. 41/2010, Hrd. 21. júní 2010 í máli nr. 26/2010, Hrd. 14. janúar 2010 í máli 

nr. 371/2009, Hrd. 26. mars 2009 í máli nr. 657/2008, Hrd. 19. febrúar 2009 í máli nr. 551/2008, Hrd. 6. desember 

2007 í máli nr. 374/2007, Hrd. 10. maí 2007 í máli nr. 429/2006, Hrd. 1. mars 2007 í máli nr. 562/2006, Hrd. 18. 

janúar 2007 í máli nr. 164/2006, Hrd. 6. apríl 2006 í máli nr. 524/2005, Hrd. 23. febrúar 2006 í máli nr. 408/2005, 

Hrd. 20. október 2005 í máli nr. 131/2005, Hrd. 29. september 2005 í máli nr. 141/2005, Hrd. 28. apríl 2005 í máli nr. 

2/2005, Hrd. 13. nóvember 2003 í máli nr. 277/2003, Hrd. 12. júní 2003 í máli nr. 98/2003, Hrd. 10. október 2002 í 

máli nr. 182/2002, Hrd. 14. febrúar 2002 í máli nr. 433/2001, Hrd. 23. nóvember 2000 í máli nr. 277/2000 og Hrd. 21. 

september 2000 í máli nr. 191/2000. 
134 Hrd. 18. júní 2014 í máli nr. 729/2013, Hrd. 19. júní 2013 í máli nr. 697/2012, Hrd. 26. mars 2009 í máli nr. 

657/2008, Hrd. 10. maí 2007 í máli nr. 429/2006, Hrd. 1. mars 2007 í máli nr. 562/2006, Hrd. 6. apríl 2006 í máli nr. 

524/2005, Hrd. 23. febrúar 2006 í máli nr. 408/2005, Hrd. 29. september 2005 í máli nr. 141/2005 og Hrd. 12. júní 

2003 í máli nr. 98/2003. 
135 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 2) 263. 
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Til samanburðar ber að skoða mál Hrd. 26. mars 2008 í máli nr. 657/2008. Þar var X ákærður 

fyrir tilraun til manndráps en til vara fyrir stórhættulega líkamsárás.  

Í málinu lá fyrir vottorð geðlæknis þar sem tiltekið var að ákærði þjáðist af 

varanlegum heilaskaða og geðrænum áhrifum í kjölfar líkamsárásar sem hann varð 

fyrir. Áréttaði hann því að allt sem minnti ákærða á atburðinn gæti því leitt til ýktra 

viðbragða. Þó vísaði geðlæknirinn til að sú röskun sem ákærði glímdi við gæti ekki 

afsakað verknaðinn sem hann framdi og ekkert sem benti til þess að ákærði væri 

ekki sakhæfur. Þó tiltók geðlæknirinn að vistun í fangelsi gæti leitt til þess að 

ákærði gæti upplifað það sem stöðuga ógnun við öryggi sitt. Við ákvörðun refsingar 

var litið til þess að árás ákærða var lífshættuleg og tilefni atlögunar ekki 

réttlætanlegt. Með vísan til fyrirliggjandi vottorðs um þá árás sem ákærði varð fyrir 

sem hafði áhrif á geðhagi hans þá tiltók dómurinn þá athöfn sem ákærði varð fyrir 

það smávægilega að ekki væri hægt að virða honum það til refsilækkunar að elta 

brotaþola alllangan spöl með hníf í hendi.  

Af niðurstöðum framangreindra dóma leiðir að beiting íslenskra dómstóla á ákvæði 75. gr. hgl. er 

varfærnisleg. Helst hafa því dómstólar stuðst við ákvæðið þegar líta má á afbrot ákærða sem 

viðbrögð við óréttmætri hegðun brotaþola. Háttsemi brotaþola er því bundin við ólögmæta árás 

eða stórfellda móðgun, sbr. 74. gr. hgl. Ef óréttmæt háttsemi brotaþola fellur ekki skýrlega undir 

4. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. er því gjarnan vísað til 75. gr. hgl.136 Þó hefur þess gætt í réttarframkvæmd 

að litið hafi verið til 75. gr. hgl. sbr. mál réttarins, Hrd. frá 15. maí 1987 í máli nr. 62/1987 sem 

rakið er í kafla 3.5.  

4.1.6. Áköf geðshræring 

Í ákvæði 1. mgr. 74. gr. hgl. er að finna hinar ýmsu refsilækkunarástæður sem geta heimilað 

dómstólum að fara niður fyrir lágmark refsimarka eða lækkun á hámarki hinna almennu 

refsimarka.137 Enn fremur má finna í nokkrum ákvæðum hegningarlaganna heimild til að fella niður 

refsingu, þó sakfellt sé.138 Í 1. mgr. 74. gr. hgl. eru níu töluliðir sem heimila að færa lögbundna 

refsingu niður úr því lágmarki sem þar er ákveðið. Allir liðir 1. mgr. 74. gr. nema 9. tl. ákvæðisins 

geta leitt til refsileysis, skv. 2. mgr. 74. gr. þegar svo stendur á.139 Umfjöllun þessi mun þó 

afmarkast við sjónarmið 4. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. þar sem segir eftirfarandi: 

 
136 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II (Háskólaútgáfan 2002) 108–110. 
137 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 2) 248–249. 
138 sama heimild 89. 
139 Alþt. 1939, A-deild, 369. 
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Þegar maður hefur framið brot í mikilli reiði eða geðæsingu sem sá, er fyrir brotinu 

verður, hefur vakið hjá honum með ólögmætri árás eða stórfelldri móðgun. 

Með hliðsjón af túlkun ákvæðisins má ætla að háttsemi brotaþolans sé bundin við ólögmæta árás 

eða stórfellda móðgun. Þar af leiðandi er ákvæði 4. tl. 1. mgr. 74. gr. einungis beitt ef þolandi æsti 

hinn ákærða til afbrotsins með því að reita hann til reiði, móðga eða með annars konar háttsemi.140 

Þó má leiða af frumvarpi til laganna að ekki sé nauðsynlegt að reiðin eða geðshræring ákærða sé 

vakin með árás eða móðgun ákærða.141 Af ákvæðinu leiðir því að greinarmunur er gerður á hvert 

sé tilefni hins refsiverða verknaðar, ólík ákvæði 75. gr. hgl. sbr. umfjöllun í kafla 4.1.5. Þar sem 

fjallað er um geðshræringar sem standa í skamman tíma og geta orðið ákafar meðan á háttseminni 

stendur.142 Ákvæði 4. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. stendur því oft í nánum tengslum við ákvæði 75. gr. 

hgl. þó að ákvæðið sé þrengra en ákvæði 75. gr. hgl. 143 Til nánari skýringar ákvæðisins voru dómar 

Hæstaréttar skoðaðir þar sem vísað var til 1. mgr. 74. gr. hgl. við ákvörðun refsingar. Var 

sérstaklega litið til þess hvort aflað hefði verið sérfræðilegra álitgerða um hagi manns við ákvörðun 

refsingar. Frá árinu 2000 mátti finna alls sjö birta dóma sem vísuðu beint til ákvæðis 1. mgr. 74. 

gr. hgl.144  

Í tveimur af þeim dómum sem skoðaðir voru aftur til ársins 2000 mátti sjá vísað til 4. tl. 1. mgr. 

74. gr. hgl., sbr., Hrd. 8. október 2009 í máli nr. 71/2009 og Hrd. 6. desember 2007 í máli nr. 

374/2007. Í fyrra málinu frá 2009 leit dómurinn til sjónarmiða 4. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. en talið var 

að ákærði hefði gengið lengra en nauðsynlegt var. Í síðari málinu lá fyrir að upphaf verknaðarins 

hefði verið rakið til hræðslu hins ákærða sem hafi orðið upphaf háttseminnar. Taldi hann því rétt 

að honum skyldi hræðslan vera virt honum til refsilækkunar við ákvörðun refsingar. Þrátt fyrir 

afstöðu ákærða til verknaðarins má sjá að dómurinn tók ekki tillit til sjónarmiða ákærða við 

ákvörðun refsingar. Má ætla að skýring þess sé að hluta til vegna aukinnar varfærni dómstóla við 

beitingar ákvæðisins. Skýring þess að dómstólar kunna að vera sérstaklega tregir til þess að taka 

tillit til refsilækkunarheimilda er yfirleitt vegna þess að háttsemi var framin af ráðnum hug.145 Í 

framangreindum málum var ekki lagt fram vottorð sérfræðings og þar af leiðandi erfitt að álykta 

 
140 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II (n. 97) 108. 
141 Alþt. 1939, A-deild, 369. 
142 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 2) 263–264. 
143 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II (n. 97) 109. 
144 Hrd. 1. júní 2017 í máli nr. 129/2017, Hrd. 12. febrúar 2015 í máli nr. 85/2014, Hrd. 24. október 2013 í máli nr. 

271/2013, Hrd. 6. júní 2013 í máli nr. 147/2013, Hrd. 8. október 2009 í máli nr. 71/2009, Hrd. 6. desember 2007 í 

máli nr. 374/2007 og Hrd. 30. mars 2006 í  máli nr. 428/2005. 
145 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II (n. 97) 110. 
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hvort 4. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. hafi verið virt ákærðu til refsilækkunar með hliðsjón af persónulegum 

högum ákærða.  

Hins vegar ber að skoða mál réttarins í máli Hrd. 30. maí 1983 í máli nr. 92/1982, til frekari 

skýringar ákvæðisins. Þar var X ákærður fyrir manndráp og þjófnað. 

Í málinu lá fyrir vottorð geðlæknisins A sem rannsakaði ákærða X. Þar sem hann 

tiltók að X væri ekki haldinn geðveiki en mat X þó greindarskertan. Þá tiltók A að 

X væri haldinn persónuleikatruflunum og tilhugalíf hans væri yfirborðskennt, illa 

þroskað og barnalegt. Þrjá meginpersónuleikaþætti greind A ákærða með. Í fyrsta 

lagi sefsýkisviðbrögð sem gat lýst sér í ýktum tilfinningarlegum viðbrögðum og 

gerðum. Kleyfhugakennd þar sem X skorti hæfileika til að mynda djúp og varanleg 

tengsl við annað fólk og í þriðja lagi mátti greina hjá ákærða viss einkenni um 

geðvillu sem kynni að einkennast af endurteknum árekstrum við umhverfið. Að 

öllum þeim einkennum sem A greindi X með, taldi A ekki óeðlilegt að viðbrögð X 

hefðu verið heiftarleg og allt að því tilviljanakennd þegar hann væri undir miklu 

álagi. Þó taldi hann X vera fyllilega sakhæfan. Við ákvörðun refsingar leit 

héraðsdómur til þess að brot ákærða mætti rekja til fyrrgreindrar hegðunar 

brotaþola. Þar sem brotaþoli hefði fengið X til að reykja gras, gefið honum einhvers 

konar svefntöflur og loks haft við hann kynmök eftir að hann var sofnaður. Því hafi 

brot X verið framið í mikilli geðshræringu sem hafi leitt til háttsemi hans. 

Dómurinn mat ekki að það hefði verið ásetningur X að drepa brotaþola. Þar af 

leiðandi leit dómurinn til 4. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. við ákvörðun refsingar. Við 

rekstur málsins hafi X einnig aðstoðað og ekki reynt að dylja verknað sinn. Var 

refsing ákærða metin 12 ár í fangelsi. Fyrir Hæstarétti var málið sent til læknaráðs 

sem staðfesti vottorð geðlæknisins um geðheilbrigði ákærða. Í niðurstöðum 

Hæstaréttar var litið til að X hefði sætt alvarlegu kynferðisbroti og jafnframt fallist 

á að atferli hins ákærða yrði rakið til ójafnvægi á geðsmunum og reiði, skv. 4. tl. 1. 

mgr. 74. gr. hgl. Taldi Hæstiréttur því að refsing ákærða væri hæfileg fangelsi í átta 

ár. 

Af niðurstöðu dómsins þykir ljóst að dómurinn leit til persónulegra haga ákærða honum til 

refsilækkunar enda skv. málsatvikum að verknaður ákærða hefði verið framkvæmdur í mikilli reiði 

og geðshæringu. Af niðurstöðum fyrrgreindra dóma leiðir að beiting íslenskra dómstóla á ákvæði 

4. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. er varfærnisleg. Þurfa að vera uppi sérstakar aðstæður hjá hinum ákærða 

svo honum sé virt háttsemi sín til refsilækkunar.  

4.2. Ólögmæltar refsiákvarðanir 

Aðrar refsiákvörðunarástæður sem ekki eiga sér beina stoð í almennum hegningarlögum hafa verið 

nefndar ólögmæltar refsiákvörðunarástæður. Um getur verið að ræða meginreglur sem kunna að 

styðjast við stefnumörkun refsilaga eða jafnvel myndast með dómvenju í réttarframkvæmd. 
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Dómstólar hafa um langt skeið beitt ólögfestum meginreglum við ákvörðun refsingar. Líkt og hinar 

lögmæltu refsiákvarðanir geta ólögmæltar refsiákvörðunarástæður aldrei verið tæmandi taldar 

enda í stöðugri þróun vegna margbreytilegra og ófyrirsjáanlegra aðstæðna hverju sinni. Dómstólar 

eru þó frjálsir að hve miklu leyti þeir beita hinum ólögmætu ástæðum, að undanskildum 

dómafordæmum og áhrifum þeirra.146 Atvik sem hér gætu komið til skoðunar eru t.d. mótlæti, áföll 

og erfiðar aðstæður geranda sem er ein þeirra meginreglna sem dómarar hafa heimild til að skoða 

við ákvörðun refsingar.147 Það er ávallt mikilvægt að skoða hvort refsing sé réttlætanleg. Þykir ljóst 

að í gegnum tíðina hafa refsingar og viðhorf þeirra breyst mjög og mannréttindasjónarmiðum hefur 

verið veitt aukið vægi.148  

4.3. Skilyrtar refsiákvarðanir 

Á fyrri hluta 19. aldar komu til skjalanna ný viðurlög og ný afbrigði refsiákvarðana sem nefndar 

eru einu nafni sem skilyrtar refsiákvarðanir. Þessi tegund refsiákvarðana hefur að geyma mikla 

sérstöðu þar sem þeim var ætlað að gegna hlutverki til aðhalds og endurhæfingar út í samfélagið 

bundið ákveðnum skilyrðum. Kveðið er á um skilyrtar refsiákvarðanir í formi skilorðsdóma í 57. 

til 61. gr. hgl.  

Þar er þeim ætlað hlutverk til að veita sakborningum áminningu, aðhald og þeim ætlað hlutverk til 

að fóta sig betur í samfélaginu síðar. Einnig vísast til 56. gr. hgl. þar sem kveðið er á um úrræði 

sem er í eðli sínu skilyrt refsiákvörðun, fólgið í frestun málshöfðunar. Löggjafinn hafði fyrst og 

fremst áætlað ákvæðið ungum mönnum. Það þykir ljóst að ákærufrestun mætti nota í mun meiri 

mæli en gert er, t.d. í tilvikum veikra sakborninga. Enn fremur var komið til móts við brotamenn 

sem glímdu við andlega annmarka ef af þeim þótti stafa hætta og skyldi þeim því ákvarðaðar 

sérstakar öryggisráðstafanir, sbr. 62. og. 63. gr. hgl, vísast til kafla 3.6.1. og 3.6.2. til ítarlegri 

skýringar. Öll þessi ákvæði kveða á um heimild sem dómstólar geta nýtt sér þegar ákvarða skal 

refsingu manns. Þó eru ákvæðin bundin tilteknum skilyrðum og verður þeim ekki beitt nema hinn 

brotlegi teljist sakhæfur, skv. 14., 15. og 16. gr. hgl.149 Þykir ljóst að margt hefur því breyst til 

muna þar sem persónulegum högum og andlegu ástandi sakbornings er veitt meira vægi við 

 
146 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 2) 266. 
147 Sigurður Tómas Magnússon, Ákvörðun refsingar (Orator 2003) 92. 
148 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 2) 65–68. 
149 sama heimild 78. 
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ákvörðun refsingar með aukinni þekkingu á geðheilbrigði manna, sbr. fyrrgreind umfjöllun í kafla 

tvö. 

4.3.1. Skilorðsbundin frestun dóms sökum persónulegra haga manns  

Eins og fyrr greinir geta persónulegir hagir haft margs konar áhrif á ákvörðun sakhæfra 

brotamanna. Refsidómur kann að vera ákveðinn skilorðsbundinn af þeim sökum. Lögfest var 

heimild til þess að dæma skilorðsbundna dóma með 9. gr. laga nr. 101/1976 sem síðar varð að 

ákvæði 57. gr. hgl. Lagarökin að baki tilhögun þessari var m.a. ætlað að stuðla að auknum 

varnaráhrifum án þess að því fylgdi fullur refsiþungi.150 Eðli málsins samkvæmt felur því 

skilorðsbundinn dómur í sér refsingu enda ákvörðun sem tekin er af dómstólum bundin tilteknum 

skilyrðum, sbr. eftirfarandi: 

„Ákveða má í dómi að fresta skuli með skilyrðum um tiltekinn tíma, a-liðar, 

ákvörðun refsingar eða b-liðar, fullnustu refsingar.“  

Refsingu er því frestað um tiltekinn tíma, bundið því skilyrði að maður gerist ekki sekur um nýtt 

brot á skilorðstíma og því tilgangurinn með skilorðsákvörðun ætlað að koma til móts við 

einstaklinginn.151 Til einföldunar má segja að það að halda skilorð sé að gerast ekki sekur um 

refsiverða háttsemi í tiltekinn tíma. Ástæður skilorðsákvarðana geta verið margar og er matið 

alfarið lagt í hendur dómstóla. Ein þessara ástæðna sem geta komið til skoðunar er vegna 

persónulegra aðstæðna brotamannsins, svo sem vegna skertrar heilsu eða annmarka á andlegum 

þroska manns sem rekja má til brotsins, sbr. 2. tl. 1. mgr. 56. gr. hgl. þar sem segir eftirfarandi: 

Þegar högum sakbornings er þannig háttað að umsjón eða aðrar ráðstafanir 

samkvæmt 3. mgr. 57. gr. má telja vænlegri til árangurs en refsingu, enda sé brotið 

ekki svo varið,ð að almannahagsmunir krefjist saksóknar. 

Af framangreindu má sjá leið sem dómarar geta ákveðið að fara þegar ákvarða skal refsingu þar 

sem dómi er frestað skilorðsbundið, bundið þeim skilyrðum sem dómur ákveður, skv. heimild 3. 

mgr. 57. hgl. Brjóti viðkomandi skilyrði sem tiltekin eru í ákvæði 3. mgr. 57. gr. hgl, þau sem 

honum voru sett, kallast það skilorðsrof.152 Fyrsta skilyrðið sem ákvæði 3. mgr. 57. gr. hgl. setur 

má sjá í 1. tl. 3. mgr. 57. gr. hgl. ákvæðisins þar sem segir: 

 
150 Þorgeir Ingi Njálsson (n. 6) 18. 
151 Sigurður Tómas Magnússon (n. 148) 98. 
152 sama heimild. 
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Að aðili sæti á skilorðstímanum umsjón einstakra manna, félags eða stofnunar. 

Aðili skal jafnan sæta slíkri umsjón ef honum eru sett skilyrði samkvæmt 2.–5. 

tölul. hér á eftir 

Til samræmis ber að líta til Hrd. 16. febrúar 2017 í máli nr. 593/2016 þar sem X var sakaður um 

umferðarlagabrot og hótun með því að hafa haldið hnífi uppi við háls A.  

Við mat á ákvörðun refsingar var litið til þess að ákærði og brotaþoli væru 

nágrannar og hefðu átt í erjum lengi. Brotaþoli hefði þá oft látið falla ögrandi 

ummæli í garð ákærða. Samkvæmt vottorði sálfræðings sem ekki var rakið nánar í 

dómnum þótti ljóst að ákærði hafði áður staðist sérstakt skilorð sem honum hafði 

verið gert að sæta. Þar sem refsing ákærða var ákveðin fangelsi í 10 mánuði en 

fullnustu refsingar ákærða frestað, haldi ákærði almennt skilorði skv. 57. gr. hgl. 

Einnig var tiltekið að ákærði skyldi sæta á skilorðstímanum umsjón skv. 1. tl. 3. 

mgr. 57. gr. hgl.  

Refsidómur kann af þeim sökum að vera bundinn því skilyrði að aðili gangist undir dvöl á hæli 

um tiltekinn tíma.153 Í 2. tl. 3. mgr. 57. gr. hgl. þar sem segir:  

Að aðili hlíti fyrirmælum umsjónarmanns um dvalarstaði, menntun, vinnu, 

umgengni við aðra menn og notkun tómstunda. 

Til samræmis vísast til Hrd. 13. nóvember 2008 í máli nr. 212/2008 þar sem X var sakfelldur 

fyrir að hafa í vörslu sinni ljósmyndir og hreyfimyndir sem sýndu börn á kynferðislegan og 

klámfenginn hátt.  

Við refsiákvörðun í héraðsdómi var lagt fyrir álit sálfræðings að ákærði hefði leitað 

sér sálfræðiaðstoðar vegna barnahneigðar sinnar. Mat sálfræðingsins var að 

mikilvægt væri að ákærði myndi halda áfram reglubundnum viðtölum.  

Í niðurstöðu héraðsdóms má telja að dómurinn hafi tekið tillit til álits sérfræðingsins 

þar sem refsing ákærða í dóminum var ákveðin 13 mánaða fangelsi, bundin skilorði 

skv. 3. mgr. 57. gr. hgl. Þar sem ákærða voru ákveðin tiltekin skilyrði með vísan til 

2. og 3. tl. ákvæðisins svo lengi sem nauðsynlegt þyrfti að mati sálfræðings að vinna 

bug á barnahneigð sinni. 

Einnig vísast til 3. tl. 3. mgr. 57. gr. hgl. þar sem sett eru skilyrði þess að sakborningur neyti ekki 

vímuefna á skilorðstímanum. Til samræmis vísast til Hrd. 2. október 2008 í máli nr. 53/2008 þar 

sem X var sakfelldur fyrir fíkniefnalagabrot, hylmingu og umferðarslys.  

Í málinu lagði verjandi ákærða fram vottorð frá yfirlækni bráðaþjónustu geðsviðs. 

Ásamt skýrslum geðdeildar þar sem kom fram að hinn ákærði glímdi við 

geðrofssjúkdóm. Samkvæmt niðurstöðu héraðsdóms þótti vottorð sérfræðingsins 

ekki hafa neina þýðingu við ákvörðun refsingar enda ekki vafi á sakhæfi mannsins. 

 
153 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 2) 195. 
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Héraðsdómur mat brot hins ákærða það alvarleg að skilorðsbinding kæmi ekki til 

greina. Fyrir Hæstarétti var komist að öndverðri niðurstöðu, að ákærði skyldi vera 

dæmdur í skilorðsbundið fangelsi. Bundið því sérstaka skilyrði sem 3. tl. 3. mgr. 

57. gr. hgl. kveður á um að hann skyldi ekki neyta áfengis eða deyfilyfja á 

skilorðstímanum. Ef nauðsyn teldist skyldi sakborningi vera gert að gangast undir 

dvöl á hæli um tiltekinn tíma, skv. 4. tl. 3. mgr. 57. gr. hgl. og umráð tekna 

sakbornings eru takmörkuð, skv. 5. tl.. Að lokum eru sett skilyrði um að 

sakborningi verði gert að greiða fyrir tjón sem hann hefur valdið með broti sínu, 

skv. 6. tl. 3. mgr. 57. gr. hgl. Sömu skilyrði eru sett þegar ákveðið er að fresta ákæru 

um tiltekinn tíma, skv. 1. mgr. 56. gr. hgl., VI. kafla.  

Ítarlegri upptalningu skilyrðanna má sjá í 1.-6. tölulið 3. mgr. 57. gr. hgl. Af framangreindu leiðir 

að það kunna að vakna upp álitaefni sem þarfnast álits sérfræðings. Kann því að vera að 

sérfræðingur sé tilkvaddur í mál til þess að gefa skýrslu um persónulega hagi manns. Atriði sem 

geta komið til sérstakrar skoðunar eru eins og þau sem varða þroska og heilbrigðisástand hins 

ákærða, andlegt og líkamlegt.  

Til nánari skýringar réttarframkvæmdar vísast til máls Hrd. 6. mars 2003 í máli nr. 511/2002. X 

var sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn þremur börnum, hafa tekið ökutæki í heimildaleysi án 

ökuréttinda og undir áhrifum áfengis.  

Undir rekstri málsins var óskað eftir umsögn sálfræðings um þroska og 

heilbrigðisástand ákærða. Honum var einnig gert að sæta geðrannsókn þar sem 

skorið var úr um sakhæfi hans. Af niðurstöðum sálfræðings leiðir að ákærði þyrfti 

á töluverðum félagslegum stuðningi að halda. Vegna greindarskorts og takmarkaðs 

félagslegs þroska ákærða væri því ólíklegt að refsivist í fangelsi myndi hafa 

uppbyggileg áhrif á hann. Líklega taldi sálfræðingurinn að ákærði myndi verða fyrir 

aðkasti í fangelsi bæði vegna þess að hann hefði misnotað börn og vegna þess að 

ákærði væri mjög einfaldur í tali. Því taldi sálfræðingurinn nauðsynlegt að tryggja 

eftirlit með ákærða og að hann fengi áframhaldandi sálfræðimeðferð við 

vandamálum sínum. Geðrannsókn sem ákærða var gert að sæta gaf til kynna að 

refsing hans myndi sennilega koma að takmörkuðu gagni. Við ákvörðun refsingar 

var litið til þess að ákærði hefði ekki áður sætt refsingu svo kunnugt væri. Jafnframt 

leit dómurinn til þess að ákærði var talinn greindarskertur og stóð höllum fæti 

andlega og félagslega. Einnig var litið til þess hve samvinnuþýður ákærði var við 

alla meðferð málsins þar sem hann iðraðist brota sinna og játaði brot sín. Að því 

virtu taldi dómurinn hæfilega refsingu ákærða því fangelsi í 12 mánuði, með 

hliðsjón af áliti tilkvaddra sérfræðinga. Þótti rétt að skilorðsbinda fullnustu 

refsingar hins ákærða í fimm ár með þeim rökum að X sætti sérstöku eftirliti og 

umsjón, sbr. 1. tl. 3. mgr. 57. gr. hgl. Í Hæstarétti var niðurstaða héraðsdóms 

staðfest. 

Af niðurstöðum dómsins má ráða að áliti sálfræðings var gefið ríkt vægi og var einnig vísað berum 

orðum til þess að mat hinna tilkvöddu sérfræðinga var haft til hliðsjónar við ákvörðun refsingar 
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ákærða. Til samræmis framangreindri niðurstöðu er rétt að skoða mál Hæstaréttar þar sem komist 

var að öndverðri niðurstöðu. Skoðað verður hvaða sjónarmið réðu för þegar dómurinn komst að 

þeirri niðurstöðu að ekki kæmi til greina að skilorðsbinda dóminn. Einnig að hvaða leyti væri tekið 

tillit til sérfræðiálits í málinu.  

Til samanburðar vísast til Hrd. 2. október 2003 í máli nr. 235/2003 þar sem X er ákærður fyrir 

þrjár líkamsárásir framdar sömu nótt í félagi við meðákærða Y.  

Af þeim læknisfræðilegu gögnum sem lágu fyrir í málinu þótti ljóst að ákærðu X 

og Y hefðu valdið Z mjög alvarlegum áverkum. Að mati dómsins var atlaga X talin 

tilefnislaus og því ekkert sem myndi réttlæta jafn hrottalega árás og lýst var í 

dómnum þar sem brotaþoli gat lengst af enga vörn sér veitt. Að ósk lögreglu var 

skýrsla sálfræðings um mat á andlegum þroska ákærða Y lögð fyrir dóminn. Í henni 

kom fram að ákærði Y væri almennt félagslyndur þótt oft á tíðum í talsverðri vörn 

og hefði hann takmarkað innsæi í hlutina. Þunglyndiseinkenni væru til staðar, 

sjálfsmynd væri veikbyggð og persónulegar bjargir takmarkaðar. Af niðurstöðum 

sálfræðingsins má ráða að Y hefði tilhneigingu til að láta til leiðast vegna 

hvatningar frá öðrum sjálfsöruggari einstaklingum. Við ákvörðun refsingar var litið 

til þess að hvorugur ákærðu hefði áður gerst sekur fyrir brot gegn almennum 

hegningarlögum. Í niðurstöðu héraðsdóms var árás X á Z talin það alvarleg og 

brotin það stórfelld að hæfileg refsing þótti þrjú ár í fangelsi. Refsing ákærða Y var 

talin hæfileg í héraðsdómi tvö ár. Þá tiltók dómurinn sérstaklega að ekki kæmi til 

álita að skilorðsbinda refsivist ákærða. Málinu var áfrýjað til Hæstaréttar, með vísan 

til 1. til 3. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. Ákvað dómurinn að þyngja refsingu ákærða X í 

sex ár og refsing ákærða Y ákveðin hæfileg þrjú ár.  

Með hliðsjón af niðurstöðu dómsins er ljóst að sú skýrsla sem sálfræðingur lagði fram í málinu 

fékk ekki mikið vægi. Það er ekki gagnrýnisvert út af fyrir sig enda bar skýrslan ekki með sér að 

hagir Y væru með þeim hætti að refsing bæri ekki árangur. Jafnframt þykir ljóst að alvarleiki brota 

og atriði sem varða brotamann hafa mest áhrif á hvort skilorðsbinding þykir tæk. Því alvarlegri 

sem brotin eru því mun sjaldgæfara er að dómarar ákveði refsingu skilorðsbundna.154  

Þegar niðurstöður dómsins eru bornar saman við niðurstöður fyrrgreinds dóms þar sem fallist var 

á skilorðsbundna refsingu er ljóst að andlegir hagir manns voru látnir ráða úrslitum við 

refsihæðina. Í fyrri dómnum var sannað að hinn ákærði væri verulega greindarskertur en í síðari 

dómnum má álykta að hinn ákærði virtist meðalgreindur. Eftir að hafa borið saman dómana tvo 

má draga þá ályktun að um sanngjarna niðurstöðu dómsins í málunum hafi verið að ræða. Má ætla 

að með aukinni þekkingu manna á persónulegum högum manns hafi það svo færst í vöxt á 

 
154 Sigurður Tómas Magnússon (n. 148) 98–99. 
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síðastliðnum árum að dómstólar nýti sér heimild hegningarlaganna til að dæma manni 

skilorðsbundna refsingu.155  

  

 
155 Þorgeir Ingi Njálsson (n. 6) 16. 
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5. Niðurstaða  

Á síðastliðnum árum hefur það færst í aukana að vakin hafi verið athygli á einkennum 

einstaklingsins og sérþörfum hvers afbrotamanns. Þessar nýju kenningar hafa orðið til þess að 

margt hefur breyst til muna þar sem persónulegum högum og andlegu ástandi sakbornings er veitt 

meira vægi við ákvörðun refsingar með aukinni þekkingu á geðheilbrigði manna. Þykir ljóst að í 

gegnum tíðina hafa refsingar og viðhorf þeirra breyst mjög og mannréttindasjónarmiðum hefur 

verið veitt aukið vægi.156 Samkvæmt íslenskum rétti ber dómstólum að taka endanlega ákvörðun 

um refsingu þar sem heildarmat skal lagt á endanlega niðurstöðu og skal því hinn hagkvæmasti og 

sanngjarnasti kostur valinn.157 Dómstólar hafa frjálsar hendur við ákvörðun refsingar og geta af 

þeim sökum lagt sjálfstætt mat á ákvörðun hennar. Í sumum tilvikum er talin þörf á öflun vottorðs 

sérfræðings sem lagt er fram í máli sem getur verið leiðbeinandi við úrlausn máls.158 Þegar vottorðs 

sérfræðings er aflað kann að vera lagt mat á hugsanlegan árangur refsingar að því leyti sem unnt 

er.159 

Þeir sem hafa þroska og eru í ástandi til að ráða athöfnum sínum skulu sæta refsingu. Almennt eru 

taldar löglíkur fyrir því að flestir menn séu sakhæfir. Persónulegt hæfi manns segir til um hvernig 

refsingu skuli háttað. Enda gengur það gegn varnaðarhlutverki refsingar að láta mann sæta refsingu 

ef hann hefur ekki skilning á afleiðingu verknaðarins. Eðliseinkenni refsingar felst í vanþóknun 

samfélagsins og fordæmingu. Því gagnast lítið að dæma manni refsingu sem skortir greind til þess 

að greina á milli þess hvað sé rétt og rangt.160 Margvísleg úrræði og viðurlög koma til greina 

gagnvart einstaklingum sem glíma við andlega annmarka sem dómarar geta stuðst við við 

ákvörðun refsingar. Dómstólar hafa túlkað álitaefni um geðheilbrigði manna með varfærni og 

ganga þeir jafnframt mun skemur í að notast við þær refsiákvörðunarheimildir sem rúmast innan 

laganna.161 Í þessu samhengi má nefna sjónarmið um öryggisráðstafanir, sbr. 62. og 63. gr. hgl.162 

Þar má sjá þess gætt í dómaframkvæmd að af vottorði sérfræðings leiðir að réttast væri að ákærða 

yrði dæmt annars konar úrræði en fangelsisrefsing sökum andlegra haga hans. Þó má sjá dæmi í 

réttarframkvæmd þar sem dómurinn komst að hinu gagnstæða. Til samræmis vísast til máls 

 
156 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 2) 65–68. 
157 Jónatan Þórmundsson, „Mat á geðrænu sakhæfi“ (n. 50) 29–30. 
158 Jónatan Þórmundsson, „Sakhæfi“ (n. 56) 284. 
159 Stefán Már Stefánsson (n. 100) 284. 
160 Jónatan Þórmundsson, „Sakhæfi“ (n. 56) 279. 
161 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II (n. 97) 110. 
162 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 2) 22. 
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réttarins sem reifað er hér að framan þar sem dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að ákærða skyldi 

dæmd fangelsisrefsing þrátt fyrir álit geðlækna sem bentu til þess að önnur úrræði væru heppilegri. 

Niðurstöðum sínum til stuðnings vísaði dómurinn til 22. gr. þágildandi laga um fullnustu refsingar. 

Þar sem kveðið er á um rétt fanga til heilbrigðisþjónustu í fangelsi. Einnig með vísan til þess að 

Fangelsismálastofnun geti heimilað, skv. 2. mgr. 15. gr. hgl., að fangi skuli vistaður um 

stundarsakir á meðferðarstofnun.163 Þykir þó ljóst með vísan til núgildandi fullnustulaga nr. 

15/2016 að föngum skuli veitt aðstoð til betrunar og almennrar heilbrigðisþjónustu. Því getur verið 

að niðurstaða um sýknu  sé ekki ávallt hagfelldari niðurstaða fyrir sakborning.164 Þar af leiðandi 

getur það verið hagfelldari niðurstaða að dæma manni refsingu ef niðurstöður sérfræðinga leiða til 

þess að hún geti borið árangur. Getur því verið erfitt að slá því föstu hvort öryggisráðstöfun kunni 

að vera hagfelldari niðurstaða fyrir brotamann. Ávallt er réttast að dómstólar taki ákvörðun um 

refsingu með hliðsjón af heildarmati hverju sinni. Til frekari skýringar má sjá í réttarframkvæmd 

að ef háttsemi manns er framin af ráðnum hug þá kann dómstóllinn að vera sérstaklega tregur til 

virða manni til málsbóta eða refsilækkunar þrátt fyrir að hann glími við andlega annmarka. Til 

samræmis vísast til manndrápsmála þar sem verknaður kann að vera skipulagður í þaula eða maður 

sýnir einbeittan brotavilja.165 Þó hefur það færst í vöxt á síðastliðnum árum að dómstólar nýti sér 

heimildir hegningarlaganna.166 Samt sem áður eru gerðar mjög ítarlegar kröfur í dómaframkvæmd 

svo dómstólar líti til andlegs ástand manns honum til málsbóta, mildari refsingar eða sýknað sé af 

ákæru.167 Því þykir ljóst að dómstólar líti almennt til aðstæðna og persónulegra haga manns við 

ákvörðun refsingar sem leiðir oftast nær til vægari refsingar í dómaframkvæmd. Þó eru ríkar kröfur 

gerðar svo persónulegir hagir manns geti orðið til refsimildunar- og lækkunar. 

Af allri framangreindri umfjöllun leiðir að geðheilbrigði manna er eitt af þeim flóknu fyrirbærum 

sem dómstólar þurfa að glíma við og með hinu flókna samfélagi sem við lifum í má fullyrða að 

dómsmálum fjölgi og þau útheimti sérfræðiþekkingu í vaxandi mæli. Lögð hefur verið meiri 

áhersla á mikilvægi geðrannsóknar nú en áður fyrr. Ef læknisvottorð eða önnur gögn gefa til kynna 

vafa á andlegum högum manns skal sérstök rannsókn fara fram. Einnig mátti leiða af allri 

 
163 Hrd. 17. desember 2015 í máli nr. 82/2015. 
164 Jónatan Þórmundsson, „Sakhæfi“ (n. 56) 278. 
165 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II (n. 97) 110. 
166 Þorgeir Ingi Njálsson (n. 6) 16. 
167 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 2) 258. 
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framangreindri umfjöllun að lögin gera almennt ráð fyrir að dómstólar styðjist við vottorð 

sérfræðings við ákvörðun refsinga. Þrátt fyrir að dómstóllinn taki endanlega ákvörðun um refsingu. 
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