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Útdráttur 

Þegar einstaklingur gerist sekur um refsiverða háttsemi fyrir afbrot koma til álita 

margvísleg sjónarmið við ákvörðun refsingar. Meðal þess sem kemur til álita eru 

lögmæltar refsiákvörðunarástæður, ólögmæltar refsiákvörðunarástæður og 

refsihækkunar- og refsilækkunarheimildir.  

Meginviðfangsefni ritgerðarinnar felst í að skoða til hvaða sjónarmiða dómstólar líta 

til við ákvörðun refsingar og hvaða áhrif lögmæltar refsiákvörðunarástæður hafa í 

málum er varða 2. mgr. 218. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940.  

Fjallað verður um mikilvæga breytingu á hegningarlögunum sem varðaði 

líkamsmeiðingarákvæði laganna og hvar mörkin liggja milli líkamsmeiðingarákvæða 

laganna. Þá verður litið til þeirra áhrifa sem ásetingur og gáleysi hafa í 

líkamsárásarmálum og að lokum verður fjallað um lögmæltar refsiákvörðunarástæður, 

skv. 1. mgr. 70. gr. almennra hegingarlaga nr. 19/1940.  

Litið verður til dóma Hæstaréttar og Landsréttar ásamt héraðsdóma í þeim tilgangi að 

skýra hugtök, skilgreiningar og ákvarðanir dómstóla með góðum hætti.   
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Abstract 

When an individual is guilty of criminal conduct for a crime, a variety of 

considerations come into play when deciding on punishment for the individual, such 

as statutory and non-statutory grounds for sentencing and the power to increase and 

decreace penalties.  

The main subject of this dissertation is to examine what points of view the courts take 

into account when deciding on a sentence and what effects the statutory reasons for 

sentencing have in cases concerning the scond paragraph og article 218 of the 

Icelandic General Penal Code no. 19/1940.  

An important amendment to the penal code concerning the bodily injury provisions of 

the act and where the boundaries lie between the various bodily injury provisions of 

the act will be discussed. The effects of intent and negligence concerning physical 

assult cases will also be considered, and finally the legal reasons for sentencing will 

be discussed, cf. paragraph 1. article 70. of the Icelandic General Penal Code no. 

19/1940.  

Judgments of the Supreme Court and the National Court as well as district courts will 

be considered in order to clarify the concepts, definitions and decisions of the courts 

to explain the material as best as possible. 
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Formáli 

Lokaverkefni þetta er til BS gráðu í viðskiptalögfræði á sviði refsiréttar og ber titilinn: 

Ákvörðun refsinga og lögmæltar refsiákvörðunarástæður er varða 2. mgr. 218. gr. 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940.  

 

Leiðbeinandi minn var Unnar Steinn Bjarndal Björnsson og þakka ég honum fyrir 

gott samstarf og gagnlegar ábendingar.  

 

Huldu Ragnheiði Árnadóttur þakka ég kærlega fyrir yfirlestur og góðar ábendingar 

við skrifin.  

 

Guðrúnu Krístínu Huldudóttur þakka ég fyrir stuðning og yfirlestur við skrifin.  

 

Móður minni, Þorbjörgu Rósu Jónsdóttur, þakka ég fyrir stuðninginn í gegn um 

laganámið. 

 

Þá vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir stuðning við skrifin og í gegnum allt laganámið 

mitt.  
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1. Inngangur 

Óhætt er að fullyrða að eitt það dýrmætasta sem hver og einn á er líf hans og líkami. 

Ef einhver brýtur á öðrum einstaklingi með líkamsmeiðingum getur sá hinn sami gerst 

sekur um refsivert brot, sbr. almenn hegningarlög nr. 19/1940.1 

Ef háttsemi einstaklings er refsiverð samkvæmt settum lögum kemur ávallt refsing í 

kjölfarið, sem felur í sér vanþóknun eða fordæmingu samfélagsins og er til þess fallin 

að valda dómþola þjáningu eða óþægindum. Þegar dómstólar úrskurða í slíkum 

málum þurfa þeir að beita ákveðnum aðferðum við ákvörðun refsingar og geta ýmsir 

þættir haft áhrif á endanlega refsingu gerenda.  

Í þessari ritgerð verður leitast eftir því að skoða hvað það er sem hefur áhrif á 

refsingar fyrir líkamsárásarbrot, þá aðallega fyrir brot á 2. mgr. 218. gr. hgl. Litið 

verður til þess hvað felst í ásetningi og gáleysi, ákvörðun refsingar og svo að lokum 

til lögmæltra refsiákvörðunarástæðna, sbr. 1. mgr. 70. gr. hgl.  

Í öðrum kafla ritgerðarinnar verður litið til þróunar líkamsmeiðingarákvæða. Ákvæðin 

tóku breytingum með lögum nr. 20/1981 og hafa staðið óbreytt síðan þá.  

Í kafla 2.1. verður gerð grein fyrir mörkum sem liggja á milli ákvæða 217. gr. og 218. 

gr. hgl. Í kjölfar þess í kafla 2.2. verður gert slíkt hið sama nema bornar verða saman 

1. mgr. 218. gr. og 2. mgr. 218. gr. sömu laga.  

Í þriðja kafla er fjallað um skilgreininguna á ofbeldisbroti og hvað hún felur í sér.  

Í fjórða kafla er fjallað um hugtakið „refsing“. Hvað felst í refsingum, hver er 

tilgangurinn með refsingum og hvaða áhrif hafa þær.  

Í fimmta kafla er fjallað almennt um skilyrði refsiábyrgðar. Eftir það er fjallað um 

refsinæmi, ólögmæti og saknæmi í köflum 5.1.,5.2. og 5.3. 

Í sjötta kafla er fjallað um ásetning. Fyrst verður litið til skilgreiningar ásetnings í 

kafla 6.1. og fjallað um hvað í honum felst. Í kafla 6.2. verður litið til mismunandi 

stiga ásetnings sem eru tilgangur, óhjákvæmileg afleiðing, líkindaásetningur og að 

lokum lægsta stig ásetnings dolus eventualis. Í kjölfar þess verður umfjöllun um hvert 

og eitt stig ásetnings. Í kafla 6.3. er fjallað um beinan ásetning, í kafla 6.4. um 

líkindaásetning og í kafla 6.5. um dolus eventualis en það felur í sér tvær 

skilgreiningar sem fjallað verður um í köflum 6.6. og 6.7. 

Í sjöunda kafla verður fjallað um gáleysi og hvað felst í því hugtaki. Í kafla 7.1. er að 

finna umfjöllun um skilgreiningu gáleysis. Í kafla 7.2. er umfjöllun um grundvöll 

 
1 Hér eftir hgl. 
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gáleysis í íslenskum rétti. Í kafla 7.3. er fjallað um flokkun gáleysis og í undirköflum 

7.3.1. og 7.3.2. er fjallað um vitsmunamælikvarða og stigskiptingu gáleysis. 

Í áttunda kafla verður fjallað um ákvörðun refsingar þar sem litið verður til hámarks-

og lágmarksrefsinga í kafla 8.1., refsiákvörðunarástæðna í kafla 8.2. og til 

refsilækkunarheimilda í kafla 8.3.  

Í níunda kafla verður fjallað um lögmæltar refsiákvörðunarástæður samkvæmt 1. mgr. 

70. gr. hgl. og í undirköflum þess kafla verður fjallað um hvern og einn tölulið 

greinarinnar sem eru níu talsins.  

Að lokum verður fjallað um niðurstöður ritgerðarinnar í kafla tíu. 

2. Líkamsmeiðingabrot almennra hegningarlaga  

Í kafla XXIII almennra hegningarlaga nr. 19/1940 er að finna greinar er snúa að 

manndrápi og líkamsmeiðingum. Fyrsta greinin tekur til brota vegna minniháttar 

líkamsmeiðinga, 217. gr. en hún hljóðar svo:  

„Hver, sem gerist sekur um líkamsárás, enda sé hún ekki svo mikil sem í 218. gr. 

segir, skal sæta sektum eða [fangelsi allt að 6 mánuðum], en í fangelsi allt að 1 ári, 

ef háttsemin er sérstaklega vítaverð.  

Ákæruvaldið höfðar mál út af broti skv. 1. mgr. og skal það ekki gert nema 

almenningshagsmunir krefjist þess.“2 

Þá er einnig í þeim kafla að finna 218. gr. sem hefur að geyma refsiákvæði vegna 

meiriháttar líkamsmeiðinga, en þar er kveðið á um: 

1. mgr. „Hafi maður með vísvitandi líkamsárás valdið öðrum manni tjóni á líkama eða 

heilbrigði, og þessar afleiðingar árásarinnar verða taldar honum til sakar vegna 

ásetnings eða gáleysis, þá varðar það . . . fangelsi allt að 3 árum, eða sektum, ef 

sérstakar málsbætur eru.  

2. mgr. Nú hlýst stórfellt líkams- eða heilsutjón af árás eða brot er sérstaklega hættulegt 

vegna þeirrar aðferðar, þ. á m. tækja, sem notuð eru, svo og þegar sá, er sætir 

líkamsárás, hlýtur bana af atlögu, og varðar brot þá fangelsi allt að 16 árum.“3 

Almennum hegningarlögum var breytt með gildistöku laga nr. 20/1981 sem fólu í sér 

nýmæli um greinar er fjölluðu um líkamsmeiðingar. Lögin hafa staðið óbreytt síðan 

þá. Ein helsta breyting laganna á sínum tíma var sú að flokkar líkamsmeiðinga urðu 

þrír í stað tveggja og var það gert með þeim hætti að 218. gr. var skipt í tvær 

málsgreinar og myndi 1. mgr. fjalla um líkamsmeiðingar og 2. mgr. um stófelldar 

 
2 Almenn hegningarlög nr. 19/1940 
3 Almenn hegningarlög nr. 19/1940 
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líkamsmeiðingar. Fram kom í athugasemdum í greinargerð er fygldu frumvarpinu sem 

varð að lögum 20/1981að forsendur fyrir breytingunni væru þær að það þætti orka 

tvímælis að skipa mögum mismunandi og sundurleitum tilvikum ósundurgreint í sama 

ákvæðið. 4  Orðalag 218. gr. hgl. var of víðtækt og því var ekki hjá því komist að 

þrengja ákvæðið. Greinin varðaði bæði líkamsárásir sem ekkert varanlegt tjón hlaust 

af ásamt því að undir hana féllu líkamsárásir sem taldar voru stórfelldar, þ.á.m. 

líkamsárásir þar sem brotaþoli lést. Refsimörk 1. mgr. 218. gr., eftir gildistöku 

laganna urðu varðhald eða fangelsi allt að 3 árum ásamt því að hægt var að sekta ef 

sérstakar málsbætur voru fyrir hendi, en áður fyrr hafði ekki verið getið um sektir. Þá 

urðu refsimörk 2. mgr. 218. gr. fangelsi allt að 16 árum.5 

2.1. Mörkin milli 217. gr. og 218. gr. almennra hegningarlaga 

Sú háttsemi sem almennt er talið að falli undir 217. gr. hgl. eru minniháttar 

líkamsmeiðingar en ákvæðið er skilgreint með neikvæðum hætti, þ.e. að það tekur til 

líkamsárása sem eru ekki jafn alvarlegar og þær sem falla undir 218. gr. Þau brot sem 

falla undir 217. gr. varða sektum eða fangelsi allt að einu ári. Orðalag ákvæðanna 

gefur ekki nægilega góða vísbendingu um hvar mörkin á milli þeirra liggja en nokkuð 

skýr dómvenja hefur myndast um hvar þessi mörk liggja.6   

Það sem mestu ræður um hvernig brot er heimfært til refsiákvæða eru afleiðingar 

brots eða hættueiginleikar verknaðar. Ef afleiðingarnar felast í því að brotaþoli hlýtur 

glóðurauga, marbletti, rispur eða hrufl er brot fellt undir 217. gr. hgl. Þá ef það flísast 

úr tönn, sprunga myndast í tönn eða að tönn deyr án þess að það brotni úr henni eða 

að það verði að fjarlægja hana, þá eru slíkt brot felld undir 217. gr. Minniháttar 

tognun yrði líklegast einnig felld undir 217. gr. hgl.7   

Sú háttsemi sem 218. gr. hgl. tekur til eru meiriháttar líkamsmeiðingar. Líkamsárásir 

sem hafa í för með sér beinbrot af einhverju tagi, t.d. tannbrot, nefbrot, kjálkabrot, 

rifbeinsbrot eða handleggsbrot falla undir 218. gr. hgl. Það sama verður sagt um 

skurð- eða stungusár og slitin eða illa tognuð liðbönd. Ef það fer svo að árás hefur í 

för með sér varanlegt heilsutjón þá fellur hún annað hvort undir 1. mgr. eða 2. mgr. 

218. gr. hgl.8  

 
4 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsingar, bls. 205. 
5 Ármann Snævarr: „Breytingar á almennum hegningarlögum í ljósi breyttra viðhorfa í Refsirétti.“, 
bls. 164-166 
6 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsinga, bls. 205.  
7 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsinga, bls. 270.  
8 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsinga, bls. 204. 
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Ákvæði 218. gr. hgl. lýsa tjónsbroti þar sem verknaður er talinn fullframinn á því 

tímamarki sem hann hefur í för með sér ákveðnar afleiðingar. Mörkin milli þessara 

tveggja ákvæða eru talin felast í þeim afleiðingum sem verknaður hefur í för með sér. 

Þrátt fyrir að ekki sé tekið skýrt fram í ákvæðunum hverjar afleiðingarnar þurfa að 

vera hverju sinni þá hefur eins og áður sagði dómaframkvæmd myndað nokkuð skýr 

skil.9  

Hrd. 1956, bls. 153, ákærði var sakfelldur fyrir líkamsárás gegn 218. gr. hgl. eftir að 

hafa slegið brotaþola fyrir utan Pylsubarinn með þeim afleiðingum að hann hlaut 

skurð á efri vör, framtönn brotnaði úr efri gómi og önnur framtönn losnaði.  

Dómur þessi var stefnumarkandi í refsirétti á Íslandi þar sem að hann skýrði skilin 

milli 217. gr. og 1. mgr. 218. gr. hgl. með góðum hætti, þ.e. að ef tönn eða bein 

brotnar fellur það undir 218. gr. hgl.  

Ekki eru eins skýr mörk milli greinanna þegar litið er til mála er varða skurði. Í 

flestum tilfellum myndu árásir sem fela í sér stungusár falla undir 218. gr. hgl. en ekki 

skurðir sem valdið væri með hnefa eða bareflum. Þá hafa grunnir skurðir á útlimum 

sem valdið er með því að sveifla hníf verið felldir undir 217. gr. hgl. En brot sem 

teljast sérstaklega hættuleg vegna þeirrar aðferðar sem notuð er, þ.m.t. tækja sem 

notuð eru, felld undir 2. mgr. 218. gr. hgl. þrátt fyrir að afleiðingar brotanna teljast 

ekki alvarlegri en svo að þau yrðu annars felld undir 217. gr. hgl.10 

Í Hrd. 51/2000 var ákærði dæmdur til fangelsisvistar fyrir að slá mann í höfuðið með 

bjórflösku. Brotaþoli hlaut skurð á augabrún og gagnauga. Var litið svo á að ákærði 

hefði beitt sérstaklega hættulegri aðferð. Annar maður réðst að ákærða með hníf og 

hlaut hann 4,5 sm langan skurð á olnboga, hann var þó grunnur. Dæmt var fyrir brot 

gegn 217. gr. hgl. í héraði og taldi Hæstiréttur að rétt hefði verið heimfært til 

refsiákvæða. Refsing var ákveðin sex mánaða fangelsi en fullnustu refsingar var um 

fjóra mánuði var frestað í tvö ár. 11 

Afleiðingar þessarar árásar voru þó nokkrar og má ætla að þær hafi vegið meira en 

verknaðaraðferðin, þrátt fyrir að hún hafi verið vítaverð.  

2.2. Mörkin milli 1. og 2. mgr. 218. gr. almennra hegningarlaga 

Þegar greina á mörkin milli 1. og 2. mgr. 218. gr. hgl. sem ekki er eins skýr og mörkin 

milli 217. og 218. gr. hgl er aðallega litið til hverjar afleiðingar líkamsárásar voru og 

 
9 Ingibjörg Ruth Gulin: „Kynbundið ofbeldi í nánum samböndum.“, kafli 4.3 
10 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsinga, bls. 271.  
11 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsinga, bls. 272. 
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þeirrar aðferðar sem var beitt. Skilin milli 1. og 2. mgr. 218. gr. eru þau að undir 2. 

mgr. falla brot sem hafa þær afleiðingar að líkams- og heilsutjón er stórfellt eða ef 

brot telst sérstaklega hættulegt vegna þeirrar aðferðar sem notuð er, þá er tekið tillit til 

þeirra tækja sem notuð eru og ef brotaþoli lætur lífið. Það er því mikilvægt að líta til 

afleiðingar líkamsárásar og orðalagið stórfellt líkams- eða heilsutjón er matskennt, 

þ.e. að dómstólar dæma eftir þeirri vísireglu.  

Í máli Landsréttar nr. 214/2019 var ákærði m.a. sakfelldur fyrir stórfellda líkamsárás 

þegar hann veitist að brotaþola með ofbeldi. Veitti ákærði ítrekuð högg í höfuð 

brotaþola ásamt hnéspörkum í andlit. Ákærði hrinti brotaþola einnig þannig að hann 

féll fram fyrir sig, með þeim afleiðingum að hann hlaut alvarlegt líkamstjón og 

varnaleg örkuml. Við ákvörðun refsingar var litið til þess að ákærði hafi haft styrkan 

og einbeittan vilja til árásarinnar. Þá var einnig litið til þeirra afleiðinga sem hlutust af 

árásinni en þær voru alvarlegar. Þó vísaði dómurinn til þess að ekki hefði verið talið 

af ákærða að afleiðingar árásarinnar yrðu svo alvarlegar sem raun bar vitni. Refsing 

ákærða var ákveðin fimm ára fangelsi. 

Mál Landsréttar sýnir að verknaður ákærða var mjög hættulegur en á sama tíma að þá 

hefði hann ekki mátt sjá að afleiðingarnar yrðu svo alvarlegar. Árás ákærða var 

ofsafengin og olli brotaþola miklu tjóni, má því ætla að afleiðingar árásar vegi þungt í 

niðurstöðu dómsins. 

Þá koma ekki eingöngu til skoðunar ytri ummerki á brotaþolum eftir líkamsárás 

heldur er einnig litið til skaða á innri líffærum, heilaskemmda, sjónskerðingar, 

heyrnarskerðingar, andlegs áfalls, varanlegrar örorku (15 % eða meira), þess þegar 

geðheilsa manna brenglast o.fl. Einnig er það sjónarmið að oft á tíðum mætti líta betur 

til þátta sem ekki varða áverka eða læknisaðgerðir, þ.e. líðanar brotaþola, þ.e. 

hræðslu, depurðar, svefnleysis o.fl.  

Líta þarf til þeirrar aðferðar sem beitt er þegar brot er framið til þess að skilja 

ennfremur á milli 1. og 2. mgr. 218. gr. hgl. þar sem aðferðin getur verið skaðleg þó 

ekki hljótist þannig heilsutjón að það geti talist verulegt. Við skoðun á aðferð við 

framkvæmd brots er litið til þeirra tækja sem teljast hættuleg líkt og hnífar eða 

eggjárn af öðrum toga, byssur, sprengiefni, barefli, lyf eða eiturefni sem teljast 

háskaleg, íkveikja o.fl. Það verður ennfremur að líta til þess hvort bani hlýst af atlögu 

en þá er átt við hvort hægt sé að rekja afleiðingu verknaðar til gáleysis, sbr. 19. gr. 

hgl., en ef afleiðing verður rakin til ásetnings að þá varðar háttsemin við 211. gr. hgl. 

Kemur þá til álita hvort að 2. mgr. 218. gr. tæmi sök ef einstaklingur hlýtur bana af. 
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Í hverju máli fyrir sig verður ákæruvaldið að taka afstöðu til þess hvort það eigi að 

ákæra samkvæmt 1. eða 2. mgr. 218. gr. hgl., en hægt er ákæra skv. 2. mgr. 218. gr. 

og til vara að ákæra skv. 1. mgr. sömu greinar. Ennfremur er hægt að ákæra skv. 211. 

gr. en til vara skv. 2. mgr. 218. 12 

3. Ofbeldisbrot 

Í skilningi almennra hegningarlaga eru ofbeldisbrot einskorðuð við líkamlegt ofbeldi. 

Gera lögin ráð fyrir því að ofbeldi feli í sér ýmiskonar verknað sem beitt er við ólíkar 

aðstæður. Ofbeldi er greint í eftir stigum þ.e. að hægt er að greina það í minni háttar 

líkamsmeiðingar en það er talið meiri háttar ef brotaþoli hlýtur tjón á líkama eða 

heilbrigði og alvarlegst er þegar ofbeldið leiðir til dauða. Eftir því sem brotið er 

alvarlegra, hækkar refsiramminn. Ávallt er litið til þeirra afleiðinga sem brot hefur í 

för með sér, hversu alvarlegt það var fyrir brotaþola og hve miklu heilsutjóni hann 

hefur orðið fyrir. Lögin taka tillit til annarra atriða líkt og hvort brot var framið í 

gáleysi eða með ásetningi en gáleysi telst ekki vera eins alvarlegt og ásetningur.13 

Í hegningarlögum verður að skýra líkamlegt ofbeldi eða ofbeldi með svipuðum hætti, 

þ.e. í þeim ákvæðum þar sem það er tilgreint sem verknaðaraðferð. Ekki er sú skýring 

bundin af því sem kveðið er á um í 217. og 218. gr. hgl. Ekki er áskilið neitt 

heilsutjón eða yfirleitt neitt tjón af valdbeitingunni öfugt við það sem 217. gr. og þá 

aðallega 218. gr. hgl. gera ráð fyrir. Sama regla gildir um öll þau ofbeldisbrot gegn 

lögunum, þ.e. að aðeins persónulegt ofbeldi kemur til greina, ekki atlögur að eignum 

manna.  

Ofbeldi getur verið sjálfstætt afbrot og oftast nær áskilja slík refsiákvæði ákveðnar 

afleiðingar, t.d. í flokki líkamsmeiðinga,  217. og 218. gr. hgl. Auk þeirra almennu 

ákvæða XXIII. kafla hegningarlaga er að finna sérhæfðari lagaákvæði, þar sem 

ofbeldi er sjálfstætt afbrot, sbr. 1. málsl. 1. mgr. 106. gr. hgl. Líkamlegt ofbeldi er 

tilgreint sem verknaðaraðferð í mörgum ákvæðum hegningarlaga og beinist sú aðferð 

að því að ná ákveðnu markmiði eða árangri. Árangur sá er stefnt er að getur verið 

mismunandi. Geta brot þannig verið tjónsbrot, venjuleg brot eða verið þannig að 

fullframningarstigið er fært fram.14 

 
12 Ármann Snævarr: „Breytingar á almennum hegningarlögum í ljósi breyttra viðhorfa í Refsirétti.“, 
bls. 166-168 
13 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsinga, bls. 55-56. 
14 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 64-65.  
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4. Refsingar 

Hugtakið refsing er að formi til skilgreint í tengslum við hugtakið afbrot en það felur í 

sér að refsingu verður aðeins beitt ef einstaklingur gerist sekur um háttsemi, sem í 

settum lögum er lýst sem afbroti, af því að refsing liggur við henni í lögum. Hugtakið 

refsing er samt sem áður ekki skilgreint í lögum né lögskýringargögnum.  

Fræðimenn hafa leitast eftir því að skýra hugtakið refsingu og skilgreinir Jónatan 

Þórmundsson það hugtakið með eftirfarandi hætti:15  

 

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

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

valda dómþola þjáningu eða óþægindum.“16 

 

Þó nokkur viðurlög geta legið við afbrotum, má skipta þeim í tvo meginflokka, þ.e. 

skilyrtar refsingar og önnur viðurlög. Saman mynda þessir flokkar viðurlagakerfi 

refsiréttarins. Aðeins ríkisvaldið beitir refsingum, þ.e. ákvarðanir og framkvæmd 

þeirra er aðeins í þeirra höndum. Ávallt þarf að liggja fyrir sönnun um að afbrot hafi 

verið framið og það sannreynt af ríkisvaldinu með dómi eða á annan hátt. Viðurlögin 

fela í sér fordæmingu og lýtur að neikvæðum viðbrögðum samfélagsins við frömdum 

verknaði. Viðbrögðin verða meiri eftir því sem verknaður er skaðlegri og alvarlegri. Í 

eðli sínu eru refsingar þungbærar, þá sérstaklega refsivist. Hún er erfið fyrir þann sem 

sætir refsingu og einnig þá sem standa honum næst, vandamenn hins brotlega.17 

5. Skilyrði refsiábyrgðar 

Hin hefðbundna mynd refsiréttar er sakhæfur einstaklingur, sem samkvæmt glöggri 

lagaheimild sætir refsiábyrgð vegna verka sinna.18 Ef einstaklingur fullnægir öllum 

refsiskilyrðum laga með því að vinna verk eða vanrækja lagaskyldu hefur hann bakað 

sér refsiábyrgð. Afbrot hefur verið skilgreint með formlegum mælikvarða settra laga. 

Skilgreining afbrots er eftirfarandi: „...hver sú háttsemi, athöfn eða athafnaleysi, sem 

refsing liggur við samkvæmt þeim refsiheimildum sem gildandi eru taldar á hverjum 

tíma“.19  

 
15 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 62. 
16 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 62-63. 
17 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 63-64. 
18 Jónatan Þórmundsson: „Refsiábyrgð á efnahagsbrotum í atvinnustarfsemi lögaðila.“, bls. 218. 
19 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 21. 
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Í skilgreiningunni kemur ekkert fram um inntak háttseminnar, þ.e. hvort brot sé 

minni- eða meiriháttar, allt frá glæp til yfirsjónar. Skilgreiningin er óháð því hvort 

refsiskilyrðum sé fullnægt, þ.e. sakhæfi, saknæmi og refsilögsaga. Afbrot er afstætt 

hugtak og löggjöf breytist frá einum tíma til annars. Það er talið að ekki komi annað 

til greina en að leggja þennan formlega mælikvarða settra laga til grundvallar 

ákvörðunum, þar sem annars væru til afbrot sem engin refsing lægi við og ekki væri 

hægt að refsa fyrir háttsemi sem ekki hefði verið skilgreind af ríkisvaldinu sem 

afbrot.20 Efnisleg skilgreining hugtaksins afbrots felur í sér þrjá þætti, þ.e. refsinæmi, 

ólögmæti og saknæmi, en þessi hugtök fylla ofangreinda formlega skilgreiningu 

hugtaksins.  

5.1. Refsinæmi 

Háttsemi sem telst refsinæm fellur undir verknaðarlýsingu refsiákvæðis eða jafngildir 

hegðun sem fellur undir ákvæði, sbr. 1. gr. hgl. Refsinæmi er hlutrænt skilyrði og 

hefur lítið sem ekkert að gera með huglæga afstöðu geranda í meginatriðum. 

Meginregla um lágmarksinntak frumverknaðar er að mönnum er ekki refsað fyrir  

hugsanir, óskir eða fyrirætlanir, nema þær birtist í mannlegum viðbrögðum. 

Verknaðarlýsing refsiákvæða er rakin á mismunandi stigum atburðarásar brots. Þegar 

um er að ræða tjónsbrot, t.a.m. líkamsmeiðingarbrot, er litið til eftirfarandi efnisþátta, 

frumverknaðar, verknaðaraðstæðna og afleiðinga.21 Eftir líkamsárásir koma 

afleiðingar þeirra ekki alltaf fram við sjálfan verknaðinn eða í kjölfar hans, heldur 

getur tekið lengri tíma fyrir afleiðingarnar að koma fram. Geta slík tilvik þar sem 

afleiðingar eru ekki fram komnar leitt til vandræða þegar heimfæra á háttsemi til réttra 

refsiákvæða.22 

Í þessu sambandi má vísa til dóms Hæstaréttar nr. 229/2011 þar sem ákærði var 

sakfelldur fyrir brot gegn 217. gr. hgl. Hæstiréttur breyti heimfærslu brotsins frá 

fyrrnefndu ákvæði og felldi brotið undir 2. mgr. 218. gr. hgl. þar sem að brotaþoli 

þjáðist af áfallastreitu og félagskvíða eftir líkamsárásina. Háði það honum daglega og 

var brotaþoli óvinnufær.  

Dómur þessi sýnir að hin andlegu einkenni sem brotaþoli hlaut í kjölfar 

líkamsárásarinnar, sem komu í ljós eftir hana, njóti verndar. 

 
20 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 21.  
21 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 38. 
22 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 74.  
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5.2. Ólögmæti 

Það er afdráttarlaust skilyrði í refsirétti að verknaður sem telst refsinæmur sé einnig 

ólögmætur. Ólögmæti er best lýst óbeint, þ.e. neikvæðu, með tilliti til 

undantekningarástæðna. Getur það verið þannig að háttsemi eigi undir tiltekið 

refsiákvæði og sé þar af leiðandi refsinæm en þá geta sérstakar ástæður verið til staðar 

sem mögulega réttlæta háttsemina og gera hana þar af leiðandi refsilausa.23 Til 

grundvallar því geta legið nokkrar ástæður, t.d. hlutrænar refsileysisástæður byggðar á 

almennum réttarreglum, skráðum eða óskráðum, s.s. neyðarvörn, sbr. 12. gr. hgl., 

neyðarréttur, sbr. 13. gr. hgl., samþykki, óbeðinn erindarekstur, o.fl. Einnig geta fleiri 

ástæður komið til, enda refsileysisástæður ekki tæmandi. Reglur um ómöguleika og 

mekaníska nauðung leiða til sýknu líkt og hlutrænar refsileysisástæður en það er 

vegna þess að það vantar upp á lágmarksinntak frumverknaðar. Ólögmætisskilyrðið 

felur það í sér að refsinæm afleiðing tjónsbrots fullnægi kröfum um orsakatengsl. Þá 

verður afleiðing refsiverðs verknaðs að teljast sennileg og fyrirsjáanleg. Ef þessi 

tengsl eru ekki til staðar getur það leitt til sýknu af ákæru fyrir tjónsbrot.24 

5.3. Saknæmi 

Saknæmi er að lögum bundið við tiltekna huglæga afstöðu geranda, tvískipta að formi 

til. Saknæmisskilyrðin eru tvö, annars vegar ásetningur (dolus) og hins vegar gáleysi 

(culpa), sbr. 18. gr. hgl., en 18. gr. hgl. segir að verknaður sé ekki saknæmur nema 

hann sé unnin af ásetningi eða gáleysi. Þá kemur fram í 19. gr. hgl. að sakborningur 

þarf í það minnsta að hafa sýnt af sér gáleysi til afleiðinga þegar tjónsbrot er til 

skoðunar.25 

Í stað þeirra hefðbundnu heita sem fram koma í 18. gr. hgl. er að finna ýmis önnur orð 

í hegningarlögunum sem að hafa sömu þýðingu og ásetningur, s.s. „vísvitandi“ sem 

fram kemur í 117. gr. hgl. og í 222. gr. hgl. eða „hirðuleysi“ eða „vanræksla“ sem 

fram kemur í 141. gr. hgl.  

Sú meginregla gildir um andlag ásetnings er sú að ásetningur þarf að taka til allra 

efnisþátta verknaðar eins og honum er lýst fullfrömdum í verknaðarlýsingu 

refsiákvæðis. Þá er að finna mikilvægt frávik frá þessari reglu í 218. gr. hgl. um 

„vísvitandi líkamsárás“. Þar nægir til refsiábyrgðar fyrir ásetningsbrot, að afleiðingar 

 
23 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 38-39. 
24 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 39. 
25 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 22. 
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árásar verði taldar árásarmanni til sakar vegna gáleysis en það kallast blandaðar 

saknæmiskröfur, (dolus mixtus cum culpa).26 

Reglan um blandaðar saknæmiskröfur kemur fram í dómi Hrd. 2005, bls 1776 

(464/2004) þar sem gerandi var sakfelldur fyrir að hafa hrint brotaþola með þeim 

afleiðingum að hann féll aftur fyrir sig og lenti með höfuðið á gangstéttarbrún. Brot 

geranda var þó ekki metið sérstaklega hættulegt í skilningi 2. mgr. 218. gr. hgl. en var 

það réttilega heimfært til þess ákvæðis vegna þeirra alvarlegu afleiðinga sem það 

hafði fyrir heilsu brotaþola, sem hlaut mar á heila og heyrnarskerðingu.  

Í þessum dómi Hæstaréttar er litið svo á að það hafi ekki verið ætlun geranda að slasa 

brotaþola með þeim hætti sem hann gerði. Frumverknaður geranda var því metinn til 

ásetnings en afleiðingarnar vegna hans til gáleysis enda voru þær alvarlegar. 

6. Ásetningur  

6.1. Skilgreining ásetnings 

Af hegningarlögum má ráða að ásetningur sé aðalsaknæmisformið og hann hafi 

ótvíræðan forgang fremur en gáleysi, sbr. 18. gr. hgl., en greinin gerir ráð fyrir því að 

ásetningur gildi án undantekninga fyrir lögin í heild og þar af leiðandi þarf ekki að 

tilgreina hann í einstökum verknaðarlýsingum laganna. 27 Þrátt fyrir að allvíða í 

settum lögum sé ásetningur tilgreindur sem refsiskilyrði er ekki tilgreint hvað í honum 

felst. Hugtökin „ásetningur“ og „gáleysi“ eru hvorki skýrð í sjálfum 

hegningarlögunum né í lögskýringargögnum. Þá segir í almennum athugasemdum 

með II. kafla hegningarlaganna að ekki hafi þótt fært að ákveða skilgreiningu á 

ásetnings- og gáleysishugtökum með lögum, né að ákveða mörkin þar á milli heldur 

ætti úrlausn um þau atriði fremur heima í hinni almennu refsiréttarfræði. Inntak 

þessara saknæmisskilyrða hefur í tímans rás tekið á sig nokkuð fullkomna mynd í 

gegnum framkvæmd dómstóla og í skrifum fræðimanna. En skilgreining á ásetningi 

er þó mismunandi eftir því hvort hann er skilgreindur í samhengi við tjónsbrot eða 

samhverft brot. Skilgreining ásetnings er fyrst og fremst miðuð við tjónsbrot þar sem 

um er að ræða huglæga afstöðu geranda á verknaðarstundu vitandi af ókomnum 

afleiðingum.28 Skilgreining ásetnings þegar miðað er við tjónsbrot er eftirfarandi: 

 

 
26 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 41. 
27 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 58. 
28 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 59-60. 
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„Það er ásetningur, ef hinn brotlegi vill koma því til vegar, sem refsiákvæði lýsir afbrot 

(tilgangur), ef hann álítur það óhjákvæmilega afleiðingu verknaðar síns (óhjákvæmileg 

afleiðing), eða hann álítur yfirgnæfandi líkur á því, að afleiðingin komi fram 

(líkindaásetningur), og loks ef hann álítur, að afleiðing kunni að koma fram, en hann hefði 

engu að síður framið verknaðinn, þótt hann hefði talið víst, að afleiðingin kæmi fram (dolus 

eventualis: skilyrt afbrigði), eða þá hinn brotlegi lætur sér í léttu rúmi liggja, hvort 

afleiðingin kemur fram (dolus eventualis: jákvæð afstaða til afbrots).“29  

 

Þegar lög lýsa verknað refsinæman án þess að tillit sé tekið til afleiðinga hans þá er 

um samhverft brot að ræða. Má af því ráða að skilgreining ásetnings mótist af 

vitneskju eða hugmyndum geranda um atvik og aðstæður líkt og þær eru hverju sinni. 

Það er vitundarstigið sem ræður hér úrslitum en ekki frásögn geranda um væntanlega 

atburðarrás eða hver afstaða hans er til þess sem mögulega getur gerst í framtíðinni, 

þ.e. afleiðing.30 Skilgreining ásetnings miðað við samhverf brot er eftirfarandi. 

 

„Það er ásetningur, ef hinn brotlegi veit, að þær aðstæður eru fyrir hendi, sem felast í 

verknaðarlýsingu refsiákvæðis, ef hann telur víst, að þær séu fyrir hendi, eða hann býst 

ákveðið við því, og loks ef hann álítur, að þessar aðstæður kunni að vera fyrir hendi, en hann 

hefði engu að síður framið verknaðinn, þótt hann hefði talið víst, að aðstæðurnar væru fyrir 

hendi, eða þá að hann lætur sér í léttu rúmi liggja, hvort þessar aðstæður eru fyrir hendi.“31  

 

Skilgreiningar ásetnings fyrir tjónsbrot og samhverft brot er lík að nokkru leyti en þó 

ólík vegna viðmiðunar til hinnar huglægu afstöðu og þá hverfur tilgangur einnig úr 

skilgreiningunni. 

6.2. Mismunandi stig ásetnings 

Í skilgreiningu ásetnings þegar kemur að tjónsbrotum er í raun að finna fjögur 

ásetningsstig. Þau eru tilgangur, óhjákvæmileg afleiðing, líkindaásetningur og að 

lokum lægsta stig ásetnings dolus eventualis. Tvö fyrstu hugtökin í upptalningunni 

hér að framan eru oft saman nefnd beinn ásetningur. Beinn ásetningur hefur tvö 

sérafbrigði (birtingarform) en til þess er horft fyrst og fremst í tengslum við ákvörðun 

refsingar, þ.e. hvort um sé að ræða aukinn ásetning sem er yfirleitt til refsiþyngingar 

eða þokukenndan ásetning sem er oft til málsbóta. Líkindaásetningur hefur svo þann 

 
29 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 60. 
30 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 61. 
31 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 61. 
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mælikvarða að hann er oft miðaður við fremur hátt líkindastig, líkt og líkur á 

ákveðinni afleiðingu geranda á verknaðarstund. Í gegnum árin hefur margoft reynt á 

þetta ásetningsstig, þá sér í lagi þegar sakfellt er fyrir afbrot sem eru alvarlegri en ella. 

Dolus eventualis er því er lýst með tvennum hætti í skilgreiningu ásetnings í tengslum 

við tjónsbrot. Hvort afbrigðið sem er getur eftir atvikum uppfyllt þær lágmarkskröfur 

sem gerðar eru til ásetnings hverju sinni.32 

6.3. Beinn ásetningur 

Líkt og fram kom hér í kaflanum á undan felur beinn ásetningur í sér tvö efstu stig 

ásetnings, þ.e. tilgang og óhjákvæmilega afleiðingu. Efsta stig ásetnings er tilgangur, 

að því er varðar tjónsbrot. Skilgreining tilgangs er vilji til að koma því til vegar, sem 

refsiákvæði lýsir sem afbroti. Felur þetta í sér að gerandi reynir hvað hann getur til 

þess að ná ákveðnum árangri eða markmiði sem lýst er sem afleiðingu verknaðar í 

refsiákvæði eða felst í efni ákvæðis. Hugarfar geranda til að koma fram vilja sínum 

skiptir engu máli, þ.e. hvort hann telji markmið vera eftirsóknarvert eða aðeins 

nauðsynlegt til að ná öðru markmiði. Það getur verið óæskilegt að gera atlögu að hópi 

manna en gerandi getur talið það nauðsynlegt til að ná öðru markmiði, t.d. að drepa 

annan mann. Í þannig tilvikum getur verið nauðsynlegt að líta til hinnar huglægu 

afstöðu geranda í sambland við tilgang og fullvissu hans um óhjákvæmilegar 

afleiðingar af verknaði.33 Þótt gerandi viðurkenni ekki að hafa gert sér grein fyrir 

aðstæðum eða óhjákvæmilegum afleiðingum verknaðar geta aðstæður á vettvangi 

samt sem áður bent eindregið til þess.  

Í máli Héraðsdóms Reykjavíkur nr. S-599/2001, var A fundinn sekur um að hafa 

banað E með því að hafa veist að honum á bílastæði í Öskjuhlíð og slegið hann í 

höfuðið með hamri. Kom fram í málinu að ekki var talið að A hefði verið búinn að 

ákveða að bana E heldur að ásetningur hans hafi kviknað við fyrsta höggið. Háttsemi 

A var ofsafengin og var hún virt sem beinn ásetningur af hálfu dómsins, vilji hans hafi 

verið styrkur og einbeittur, sbr. 6. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl.  

Af þessum dómi Héraðsdóms Reykjavíkur kemur fram að ásetningur geranda hafi 

komið til er hann reiddi hamarinn til höggs en þá var það augljós tilgangur hans að 

bana fórnarlambinu, þ.a.l. beinn ásetningur geranda líkt og fram kom í dómnum.  

 
32 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 60-61. 
33 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 69. 
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Þegar vilji stendur til frumverknaðar eru aðstæður stundum þær að lægra stig 

ásetnings, oftast líkindaásetningur, nægir, með tilliti til afleiðingar en það má oft sjá í 

manndrápsmálum.34 Þá getur það einnig verið svo í hreinum undantekningartilvikum 

að lög heimili að gáleysi nægi með tilliti til afleiðinga ásetningsverknaðar, sbr. 2. mgr. 

218. gr. hgl.  

 

Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 602/2006 þar sem L var ákærður fyrir stórfellda 

líkamsárás sem leiddi til dauða með því að hafa, á veitingahúsinu Ásláki, veitt A 

hnefahögg efst í háls vinstra megin, með þeim afleiðingum að brot kom í hliðartind 

fyrsta hryggjaliðar og slagæð við hálshrygg rofnaði. Við þetta varð mikil heilablæðing 

inn í höfuðkúpu, sem leiddi til þess að A lést af völdum blæðingar á milli heila og 

innri heilahimna. Við ákvörðun refsingar var m.a. litið til þess að L hafi valdið miklu 

tjóni með því að hafa ollið dauða A, sbr. 1. og 2. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. Hinsvegar var 

einnig litið til þess að það hafa ekki verið ætlun L að bana A þegar hann veittist að 

honum en L var á þeim tíma ofurölvi. Ósannað þótti að hann hafi ætla að slá hann í 

hálsinn fremur en í andlit, var litið til 3., 6. og 7. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. í því sambandi.  

Að því sögðu var tekið skýrt fram að ölvun ákærða getur aldrei réttlætt framferði 

hans, en hún gæti horft til skýringar á verknaðinum, sem beindist að manni, sem hann 

vissi engin deili á og átti ekkert sökótt við þegar þeir hittust í umrætt skipti. 

Í málinu var ekki talið sannað að ákærði hafi ætlað að slá fórnarlambið í hálsinn með 

þeim tilgangi að bana honum. Ákærði var ofurölvi og sló til fórnarlambsins því verður 

að telja ólíklegt að tilgangur höggsins hafi verið að valda dauða annars manns.  

 

Það er ekki algengt í réttarframkvæmd að fyrir liggi sönnun þess að gerandi hafi vitað 

um afleiðingar, þ.a.l. er sjaldgæft að dómstólar telji að tilgangur sé yfirleitt sannaður. 

Þegar tilgangur á í hlut þarf líkindastig ekki að vera hátt.  

Í þessu sambandi má vísa til dóms Hæstaréttar þar sem full sönnun um tilgang lá fyrir, 

Hrd. 1992, bls. 987 en þar var ákært fyrir tilraun til manndráps með hnífsstungu. Í 

forsendum héraðsdóms sem staðfestar voru í Hæstarétti kom m.a. fram að ákærði 

hafði sjálfur borið við rannsókn og meðferð málsins, að hann hafi ætlað að bana S 

með hnífsstungunni. Ákærði sagði að ásetningurinn hafi vaknað er hann sá S sofandi 

við hlið fyrrverandi sambýliskonu sinnar og að ekkert annað hafi komið upp í huga 

 
34 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 69. 
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hans en að bana S. Ennfremur sagðist ákærði hafa farið fram í eldhús íbúðarinnar og 

valið sér hníf þar til verksins. Með hliðsjón af framburði ákærða var talið sannað að á 

áðurnefndri stundu hafi vaknað hjá honum styrkur og einbeittur brotavilji til þess að 

bana S.35 

 

Það felst einnig í beinum ásetningi það álit eða sú vitund geranda, að tiltekin afleiðing 

af verki hans sé óhjákvæmileg, þ.e. óhjákvæmileg afleiðing. Í þessu sambandi skiptir 

mestu máli hverjar líkurnar á afleiðingu eru eins og þær horfa við geranda, en ekki 

hverjar líkurnar eru í raun. Þetta þýðir að gerandi telur nánast fullvíst að afleiðingar 

verknaðs muni eiga sér stað. Óhjákvæmileg afleiðing hefur stundum tengsl við önnur 

stig ásetnings líkt og tilgang, en það getur verið með þeim hætti að aðili stefnir að 

ákveðinni afleiðingu, en önnur óhjákvæmileg afleiðing hlýst af verkinu. Dæmi um 

það gæti verið að skjóta inn í hóp af fólki til að drepa einn en fleiri slasast eða deyja.  

Í þessu sambandi má hér vísa til dóms Hæstaréttar í máli nr. 1956, bls. 9. þar sem A 

var ákærður fyrir íkveikju í verslun sinni þar sem tilgangur hans var að komast yfir 

vátryggingafé. A vissi að fyrir ofan verslunina bjuggu tveir aldraðir menn og að 

einungis trégólf skildi verslunina frá íbúðinni. Ákærða hlaut að vera ljóst að 

mannskaði gæti hlotist við verk hans, enda fór það svo að annar mannanna lést í 

brunanum. Ákærði var sakfelldur fyrir tilraun til tryggingasvika, sbr. 248. gr. hgl. 

Ásamt því var hann sakfelldur fyrir meiriháttar brennubrot, sbr. 2. mgr. 164. gr. hgl. 

og manndráp af gáleysi, sbr. 215. gr. hgl.36 

Í málinu er ákærði sakfelldur fyrir manndráp af gáleysi og því er óhjákvæmileg 

afleiðing ekki til staðar þar sem dómurinn taldi að ekki hefði verið ásetningur hjá 

ákærða að bana manni á efri hæðinni. Ef hann hefði ætlað sér að drepa manninn eða 

mennina á efri hæðinni hefði hann verið sakfelldur fyrir manndráp af ásetningi.  

6.4. Líkindaásetningur 

Líkindaásetningur felur í sér að gerandi telur yfirgnæfandi líkur á því að afleiðing 

komi fram (tjónsbrot) eða að hann býst ákveðið við því að tilteknar ástæður séu fyrir 

hendi (samhverft brot, hættubrot). Oftast reynir á þetta ásetningsstig í tengslum við 

tjónsbrot.37 Líkt og kom fram hér í kaflanum á undan getur það reynst dómstólum 

erfitt að sanna tilgang í brotum og því þarf oft á tíðum að sýna fram á lægra 

 
35 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 70. 
36 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 72-73. 
37 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 76. 
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ásetningsstig líkt og það sem er til umfjöllunar hér. Til þess að hægt sé að átta sig á 

ásetningsstigunum þarf að velta því upp hvert líkindastigið er. Þegar kemur að 

líkindaásetningi er líkindastigið lægra, þ.e. minni líkur en þegar afleiðing telst 

óhjákvæmileg og hærra, þ.e. meiri líkur, sem talið er nægilegt til þess að um sé að 

ræða ásetningsstig dolus eventualis. Réttarframkvæmd hefur lýst líkindastiginu með 

þeim hætti að geranda gat ekki dulist, að honum hljóti að hafa verið ljóst eða að 

langlíklegast sé, að tiltekin afleiðing komi fram. Orðalag sem þetta er ekki auðvelt að 

yfirfæra í tölur en segja má að líkindastigið sé á milli 65-70% að afleiðing komi 

fram.38  

Í þessu sambandi má vísa til dóms Hæstaréttar nr. 232/1998 þar sem málavextir voru 

þeir að piltur sem glímdi við fíknivanda var ákærður fyrir tilraun til manndráps. Hafði 

hann veist að B (afa sínum) og stungið hann mörgum stungum með tveimur hnífum 

og skærum í líkama og höfuð, svo hann hlaut fjöldamörg sár á andlit, handleggi, bak, 

háls, brjóst og kvið og náði sár á hálsi inn að barka. B hlaut einnig sár á brjósti inn í 

hægra brjósthol sem náði inn á lunga og komst loft í brjóstholið auk þess sem sár á 

kviði náði inn í kviðarhol og blæddi þar inn. Aðallega var ákært fyrir tilraun til 

manndráps en til vara var ákært fyrir brot gegn 2. mgr. 218. gr. hgl. Fyrir dómi bar 

læknir, sem gerði aðgerð á B við komu á sjúkrahús, að ekki hafi verið um lífshættuleg 

meiðsli að ræða. Hann bar einnig að það hefði ekki verið þeim að þakka sem 

stungurnar veitti, sérstaklega ekki sárið á hálsinum og í kviðarholi, svo hvort tveggja 

hefði getað valdið lífshættulegum skaða. Hafi atlagan virst vera lífshættuleg og gerð 

með það í huga að gera útaf við manninn. Fyrir dómi kvaðst ákærði lítið muna eftir 

atvikum. Hann hafi bara „flippast í hausnum“, orðið fokreiður, en vissi ekki hvers 

vegna. Hann hafi bara „fríkað út“, og hljóti það að hafa gerst í stundabrjálæði. Hann 

hafi verið algjörlega „út úr heiminum“. Kvaðst hann hafa verið búinn að borða alls 

konar töflur, mogadon, dolvípar og díazapam, að því er hann hélt, sem afi hans hafi 

átt. Í dómi Hæstaréttar var staðfest að atlaga ákærða að B var sönnuð. Þrátt fyrir að 

hafa verið undir áhrifum áfengis og lyfja umrætt sinn, hafði ekki verið leitt í ljós 

fullkomið rænuleysi sem 2. ml. 17. gr. hgl. kveður á um og var kröfu ákærða um það 

hafnað. Samkvæmt gögnum málsins var um lífshættulega árás að ræða með 

hættulegum vopnum og tilviljun ein réði því að ekki fór verr. Ekki var litið svo á, að 

vakað hafi fyrir ákærða að svipta B lífi. Þó gat honum ekki dulist að langlíklegast var 

 
38 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 76. 
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að bani hlytist af atlögu hans. Við ákvörðun refsingar vó manndrápstilraunin 

langþyngst í mati dómsins en ákærði hlaut fimm ára fangelsi.  

6.5. Dolus eventualis 

Líkt og áður kom fram er lægsta stig ásetnings dolus eventualis, sem er latneskt heiti. 

Er það kallað það af þeirri ástæðu að ekki er til neitt orð á íslensku sem svarar til hins 

alþjóðlega orðs eventualis, sem þýðir hugsanlegur möguleiki en hann er yfirleitt 

tengdur ákveðunum aðstæðum eða atvikum. Þessi merking endurspeglar með góðum 

hætti inntak ásetningsstigsins og þær lágmarkskröfur sem gerðar eru til tiltekins 

vitundarstigs geranda auk þeirra sérstöku viðbótarskilyrða sem geta komið til.39  

Hin almennu og sameiginlegu einkenni ásetningsstigsins dolus eventualis, sem óháð 

er einstökum afbrigðum þess, felast í því að gerandi verður að hafa raunverulega 

vitund um að refsinæm afleiðing kunni mögulega að koma fram (tjónsbrot) eða að 

tilteknar aðstæður geti verið fyrir hendi (samhverft brot). Um er að ræða huglæga 

afstöðu sem lögð er að jöfnu við meðvitað (vísvitandi) gáleysi og þar af leiðandi þarf 

meira en almenna einkennið til þess að það sé hægt að staðreyna ásetning (sérstök 

takmörkunarviðmið). Það getur reynst erfitt að segja til um með nákvæmum hætti 

hvar lægsta stig þessarar huglægu afstöðu liggur. Er litið til hugboða eða gruns 

geranda og veldur það því að líkindastig afleiðingar (aðstæðna) sé nokkuð lágt, en þá 

getur reynt á viðbótarskilyrðin, sem að fela í sér viljaafstöðu geranda. Það líkindastig 

sem miðað er við í tengslum við dolus eventualis er lægra en það sem áður kom fram í 

kaflanum um líkindaásetning, en viðmiðið hefur verið minna en 65% líkur.40 

6.6. Skilyrtur ásetningur 

Dolus eventualis skiptist í tvær skilgreiningar. Fyrri skilgreiningin, skilyrtur 

ásetningur, byggir á sérstöku viðbótarsjónarmiði eða takmörkunarviðmiði, en það 

felur í sér að gerandi framkvæmir tiltekið verk og álítur að afleiðing kunni að koma 

fram en framkvæmir verkið samt sem áður og hefði gert það þó svo hann hefði verið 

viss um að afleiðingarnar kæmu fram. Það er gríðarlega erfitt eða í raun ógerningur að 

sanna, þegar litið er til huglægrar afstöðu geranda, því með þessu viðmiði er horfið frá 

eiginlegri raunveruleikakröfu þrátt fyrir að gerandinn sjálfur teldi að hann myndi hafa 

 
39 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 78. 
40 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 79-80. 
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unnið verkið. Sakfelling byggist því að mestu leyti á hreinu dómstólamati á 

aðstæðunum í heild sinni.41 

Í þessu sambandi má vísa til dóms Hæstaréttar í máli nr. 381/1993 en málavextir voru 

með þeim hætti að A var ákærður fyrir að skjóta upp neyðarflugeldum án tilefnis, með 

þeim afleiðingum að björgunarsveitin Stefán í Mývatnssveit hóf neyðarleit. Háttsemi 

A var talin varða við 120. gr. hgl., sem fjallar um að kalla eftir hjálp að ástæðulausu. 

Ákærði sagði við lögregluyfirheyrslu að honum hefði ekki dottið í hug að hafin yrði 

leit. Hann hefði velt því fyrir sér að láta lögregluna vita fyrirfram en ekki gert það í 

trausti þess að hann yrði sjálfur fyrsti maður sem hringt væri í; þar sem hann hafði 

áður fyrr verið formaður björgunarsveitarinnar. Héraðsdómur í málinu taldi að þar 

sem ákærði var kunnugur starfsemi björgunarsveitaraðila í Mývatnssveit hlyti honum 

að hafa verið ljósar afleiðingarnar af því að skjóta upp þvílíku björgunartæki sem 

neyðarflugeldur er. Hæstiréttur staðfesti héraðsdóminn og sagði m.a. ,,Á það er fallist 

með héraðsdómara, að ákærða hafi hlotið að vera ljóst af þekkingu sinni og langri 

reynslu, að langlíklegast væri, að afleiðingar þess að skjóta upp neyðarflugeldum 

yrðu með þeim hætti, sem raun varð á“. Ákærði var því dæmdur til greiðslu 

skaðabótagreiðlsu sem samsvaraði kostnaði leitarinnar.  

6.7. Jákvæð afstaða til brots 

Síðari skilgreining er varðar dolus eventualis er jákvæð afstaða til brots. Þetta tiltekna 

viðbótarskilyrði felst í því að gerandi hafi í hið minnsta grun eða hugboð um tiltekna 

refsinæma afleiðingu verknaðar síns eða tilvist ákveðinna aðstæðna. Gerandi lætur sér 

í léttu rúmi liggja, hvort afleiðing komi fram eða aðstæðurnar séu fyrir hendi.42  

Í þessu sambandi má vísa til dóms Hæstaréttar nr. 1998/1503 en tvíburarnir S og Ó 

voru ákærðir fyrir manndráp og rán. Ákærðu hittu L á skemmtistað og óku þeir með 

hann að afviknum vegarslóða að malargryfjunum í Heiðmörk í þeim tilgangi að ræna 

hann. Eftir að hafa tekið veski L réðu þeir honum bana með hrottafengnum hætti. 

Þeir réðust að honum með höggum og barsmíðum og ákærði S lét 13 kg. 

steinhnullung falla a.m.k. tvívegis á höfuð L þar sem hann lá varnarlaus. Einnig lamdi 

og sparkaði ákærði Ó margsinnis í höfuð hans og loks óku ákærðu tvívegis yfir 

líkama og höfuð L. Voru brot þeirra talin varða 211. gr. og 252. gr. hgl. Í héraðsdómi 

málsins sagði um það atvik er Ó ók yfir líkama L m.a. að þegar Ó settist upp í bifreið 

 
41 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 80.  
42 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 82. 
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sína, gangsetti vélina og ók yfir þann látna, var talið sannað að hann hafi með réttu 

mátt vita að líkami L lá fyrir framan bifreiðina. Hafi hann ekki getað verið viss um að 

ekkert lífsmark væri með L en Ó viðurkenndi að hafa ekki kannað lífsmörk L eftir 

aðfarir S. Er hann ók yfir hinn látna lét hann sér því í léttu rúmi liggja að óvissa væri 

um hvort L væri látinn. Dómurinn taldi varhugavert að álykta að saknæmisskilyrðum 

211. gr. hgl. hafði verið fullnægt um leið og Ó ók bifreiðinni yfir L. Þar sem þótti 

sannað að L hafi verið látinn er Ó ók yfir hann, skorti hinsvegar hlutræna 

efnisskilyrðið, að Ó hafi orðið manni að bana með háttalagi sínu. Var því háttsemin 

heimfærð til 211. gr., sbr. 1. mgr. 20. gr. hgl., sem „pútatívt“ brot. Í dómi Hæstaréttar 

sagði svo m.a. að ákærðu færðu L í Heiðmörk undir því skyni að hafa af honum fé og 

gerðust því báðir sekir um rán. Taldi dómurinn að meta yrði atburðarásina heildstætt. 

Samkvæmt læknisfræðilegum gögnum málsins verði að miða við það að L hafi hlotið 

bana af höggum ákærða S með steininum. S hafi því gerst sekur um brot gegn 211. gr. 

hgl. Þá var Hæstiréttur sammála héraðsdómi um að ákærðu hafi ekki vitað að L væri 

látinn áður en ekið var yfir hann. Var refsing S ákveðin 16 ár fyrir manndráp og rán 

og við ákvörðun refsingar Ó var litið til hlutdeildar hans í verknaðinum og var refsing 

hans ákveðin 12 ár. Þetta mál sýnir að ákærðu hugsuðu ekki um afleiðingar verknaðar 

síns og dómurinn vísar til orðalagsins „létu sér í léttu rúmi liggja“ við ákvörðun 

refsingar í málinu.  

Með dolus eventualis er ennfremur átt við afstöðutengd atriði, viljaafstöðu á milli 

valkosta, ólíkt skilyrtum ásetningi. Huglægri afstöðu geranda verður best lýst á þann 

hátt að hann vinni verk, sem mögulega felur í sér refsinæma afleiðingu, en treysti því 

að það takist án þess að afleiðingin komi fram. Háttsemi sem þessi getur verið 

glæfralegur akstur, íkveikja eða notkun skotvopna á þéttbýlu svæði. Líkindastig fyrir 

dolus eventualis getur orðið það lágt að það líkist helst meðvituðu gáleysi. Þá getur 

það einnig verið stórfellt gáleysi fremur en ásetningur. Ef gerandi vill heldur að 

afleiðingin komi fram en að láta vera að vinna verkið er um að ræða ásetning en 

verður þá viljaafstaða geranda að vera sönnuð.  

Það getur reynst erfitt fyrir ákæruvaldið að sanna afstöðu geranda í málum sem 

þessum en þrátt fyrir það er sönnunarbyrðin ekki óyfirstíganleg líkt og í skilyrtum 

ásetningi. Sönnun er einstaklega erfið ef ekki liggur fyrir yfirlýsing geranda eða 

frásögn vitna sem geta gefið til kynna viljaafstöðu hans, öðru nafni jákvæða afstöðu 

til afbrots. Ef hún er ekki til staðar getur sönnun verið ómöguleg. 
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Gamall danskur dómur nr. U 1918:946 er skýrt dæmi um yfirlýsingu og athöfn 

geranda. Málavextir voru þeir að ákærði, sem var trésmiður, var niðurbrotinn vegna 

hjúskaparbrots konu sinnar. Var hann ákærður vegna íkveikju þegar hann henti frá sér 

logandi eldspýtu í spænina á verkstæði sínu en á sama augnabliki sagði hann svo 

heyrðist „Ske var der vil!“, sem þýðir verði það sem verða skal. Síðar við skýrslugjöf 

kom fram að honum voru ljósar þær afleiðingar sem komið gátu til vegna verknaðar 

síns. Fór það svo að húsið brann.43   

7. Gáleysi 

7.1. Skilgreining gáleysis 

Í íslenskum rétti eru saknæmisskilyrðin tvö líkt og áður hefur komið fram. Það fyrra 

er ásetningur og það síðara er gáleysi. Í 18. gr. hgl. er kveðið á um að aðeins sé hægt 

að refsa fyrir gáleysi ef það er að finna sérstaka heimild til þess í lögum. Ásetningur 

getur stundum staðið einn og sér sem saknæmisskilyrði, þá sérstaklega í almennum 

hegningarlögum. Þá dugar það ekki til refsiábyrgðar að verk sé unnið af gáleysi, þar 

sem það stendur aldrei eitt í lögum svo ásetningsábyrgð sé útilokuð. Verulegur 

stigsmunur er á ásetningi og gáleysi en sá munur kemur aðallega fram í ólíkum 

refsimörkum lagaákvæða, sbr. 6. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. sem kveður á um sterkan og 

einbeittan brotavilja, þ.e. ásetning. Líkt og fram kom er ekki að finna skilgreiningu á 

hugtakinu gáleysi í lögum né lögskýringargögnum. Það sama á við um gáleysi og 

ásetning að í gegnum árin hafa mótast ólögfestar reglur um efni og ytri mörk gáleysis 

og hefur það aðallega gerst í réttarframkvæmd og í fræðilegum umfjöllunum. Sú 

fræðilega skilgreining er notuð er um gáleysi á bæði við um tjónsbrot og samhverf 

brot, en hún er eftirfarandi:44 

 

 Það er gáleysi, ef hinn brotlegi álítur eða hefur hugboð um, að refsinæm afleiðing 

verknaðar kunni að koma fram (tjónsbrot), eða hann hefur hugboð um, að aðrir refsinæmir 

þættir verknaðarlýsingar kunni að vera til staðar (samhverft brot), en hann vinnur verkið í 

trausti þess, að afleiðingin komi ekki fram eða að hugboðið reynist ekki rétt. Enn fremur er 

það gáleysi, ef hinn brotlegi, sem gegn og skynsamur maður, hefði átt að gera sér grein fyrir 

nefndum aðstæðum og bregðast við í samræmi við þær, en hann hefur hins vegar ekki gætt 

þeirrar varkárni, sem af honum mátti ætlast.45  

 
43 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 82-83. 
44 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 122-123 
45 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 123. 
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Skilgreining gáleysis er með tvennum hætti. Í fyrri hluta skilgreiningarinnar er lýst 

meðvituðu gáleysi en það spannar neðsta stig vitundarmælikvarðans á eftir lægsta 

stigi ásetnings. Í síðari hluta skilgreiningarinnar er ómeðvituðu gáleysi lýst, en þar er 

horfið frá vitundarmælikvarða. Þess í stað er byggt á hreinu og félagslegu mati þeirrar 

háttsemi sem er til skoðunar. Með þessu er í raun verið að horfa til þess hvernig gegn 

og skynsamur maður (bonus pater familias) myndi haga sér í tilteknum aðstæðum. 

Gáleysisábyrgð styðst að hluta til við ólögmælta vísireglu, réttarreglu, sem felur í sér 

almennan eða sérstakan mælikvarða á hegðun fólks við ákveðnar aðstæður. Með 

þessu sker ómeðvitað gáleysi sig frá meðvituðu gáleysi og eðli málsins samkvæmt frá 

öllum stigum ásetnings.46  

7.2. Grundvöllur gáleysis í íslenskum rétti 

Í kaflanum hér að ofan kom fram að aðeins er til ein heimild til refsingar fyrir gáleysi; 

18. gr. hgl. Grein þessi hefur ekki að geyma sjálfstætt gildi sem saknæmisskilyrði en 

hún vísar fremur til sérstakra heimilda annars staðar í lögunum. Þá er gáleysi stundum 

takmarkað enn frekar með því að binda það við stórfellt gáleysi, sbr. 227. gr. og 262. 

gr. hgl.  

Ekki er talið að 19. gr. hgl. kveði á um gáleysisheimild heldur sé hún frekar að gegna 

áherslu- eða áréttingarhlutverki. Með greininni er staðfest að saknæmisskilyrðin taki 

einnig til afleiðingar verknaðar sem efnisþátt eða refsilækkunarástæðu tjónsbrota. Þá 

tekur hún til frumverknaðar, sbr. 18. gr. hgl. Gáleysi styðst að stórum hluta við 

regluna um saknæmi, auk fyrrnefndra greina. 18. gr. hgl. kveður þó á um að ólögfest 

regla líkt og saknæmi er ekki nóg til þess að skapa refsiábyrgð einstaklinga 

samkvæmt hegningarlögum. Saknæmisreglan hefur mun meira vægi í sérrefsilögum. 

47 

7.3. Flokkun gáleysis 

7.3.1. Vitsmunamælikvarði gáleysis 

Skilgreining gáleysis er flokkuð með tvennum hætti út frá vitsmunamælikvarða. 

Annars vegar er það meðvitað gáleysi og hins vegar ómeðvitað gáleysi.  

 
46 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 123. 
47 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 124. 
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Meðvitað gáleysi er oftast talið vítaverðara og alvarlegra en ómeðvitað gáleysi. Þrátt 

fyrir það er ekki víst að meðvitað gáleysi myndi teljast stórfellt gáleysi þó það auki 

verulega líkurnar á því, þ.e. ef að gerandi hefur hugboð, grun eða skoðun á að ákveðin 

afleiðing hljótist af verki. Er það svo yfirleitt dómstóla að meta hverju sinni hvort að 

gáleysi geranda hafi verið meðvitað eða ómeðvitað út frá málsatvikum. Algengast er í 

dómsmálum sem koma til vegna ætlaðra gáleysisbrota að ómeðvitað gáleysi komi til 

álita sem refsiskilyrði. Þegar það gerist verður að hverfa frá vitundarmælikvarðanum 

og styðjast við vísiregluna um hinn gegna og skynsama mann (bonus pater familias). 

Felur þessi skoðun á ómeðvituðu gáleysi því í sér að gerandi hefur ekki hugboð né 

grun um aðsteðjandi hættu eða aðra refsinæma þætti verknaðar en hefði hann mátt 

gera sér grein fyrir hættunni og bregðast við henni ef hann hefði sýnt þá aðgæslu sem 

mátti krefjast af honum sem gegnum og skynsömum manni. Margvíslegar lýsingar í 

lagamáli eru notaðar um þetta líkt og aðgæsluskortur, andvaraleysi, eftirlitsskortur, 

hugsunarleysi, kæruleysi, mistök o.fl.48 

Með meðvituðu gáleysi hefur gerandi einhverja hugmynd eða grun um að tiltekin 

afleiðing hljótist af verki hans. Þá er það sjaldgæft að lög takmarki refsiábyrgð við 

meðvitað gáleysi. Þó er að finna í 152. gr. hgl. áskilnað um að gáleysi skuli vera 

meðvitað en það er undantekning.49 

7.3.2. Stigskipting gáleysis 

Ásamt því að vera flokkað eftir vitsmunamælikvarða er gáleysi einnig stigskipt í tvö 

stig en sá flokkunarkostur byggist á hreinum stigsmun. Neðra stig gáleysis er einfalt 

gáleysi og efra stigið er stórfellt gáleysi. Þessi gáleysistig felast í flestum 

gáleysisákvæðum laga og einnig í hini ólögfestu grundvallarreglu. Þrátt fyrir það er 

refsiábyrgð í mörgum ákvæðum hegningarlaga og sérrefsilaga takmörkuð við sórfellt 

gáleysi. Mikilvægt er að átta sig á því hvenær gáleysi telst stórfellt og hvenær það er 

einfalt og hvaða mælikvarða ber að nota til þess að skera úr um það en það segir lítið 

sem ekkert um það í lögum eða lögskýringargögnum. Ef gáleysi er meðvitað getur 

það verið vísbending um á hvaða stigi gáleysið kann að vera en það ræður ekki 

úrslitum í þeim málum. Það virðist vera svo að það verði að fara fram mat hverju 

sinni og leggja heildarmat á alla þætti máls, huglæga sem og hlutlæga.50 

 
48 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 126-127. 
49 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 126. 
50 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 127.  
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Hér má vísa til dóms Hæstaréttar nr. 1982/969 þar sem ákært var vegna íkveikju. 

Ákærði olli eldsvoða árla morguns er hann var ölvaður og henti frá sér sígarettu inn á 

kaffistofu frystihúss sem hann hafði unnið hjá en nýlega verið sagt upp. Ákærði hélt 

því fram að um slys hefði verið að ræða. Dómurinn gat ekki sannað að um beinan 

ásetning hafi verið að ræða, þ.e. að hann hafi kveikt í vegna uppsagnar. Þá var ekki 

tekist að sanna líkindaásetning þrátt fyrir að ekki hafi mátt reykja á kaffistofunni en 

það var ekki alltaf virt. Var talið að það hefðu ekki verið yfirgnæfandi líkur á að eldur 

myndi kvikna á þessum stað. Dómurinn sakfelldi ákærða fyrir stórfellt gáleysi en 

honum hefði mátt vera ljóst að eldur gæti kviknað þar sem hann vissi að bannað væri 

að reykja á kaffistofunni vegna eldhættu. Verkanður geranda varðaði 167. gr., sbr. 

164. gr. hgl. og hlaut hann 12 mánaða fangelsi.  

Í þessum dómi Hæstaréttar fer dómstóllinn í gegnum ásetningsstig og gáleysisstig við 

mat á verknaði ákærða í þeim tilgangi að finna hvaða stig á við. 

8. Ákvörðun refsingar 

Í ákvörðun refsingar felst að dómarar skuli hafa val um beitingu refsiviðurlaga líkt og  

fangelsisvist, sektargerð eða annarra viðurlaga sem kunna að eiga við. Dómarar eiga 

að hafa svigrúm til þess að ákveða refsihæð innan refsimarka tiltekins ákvæðis eða 

innan sérrefsimarka, sem styðjast þá við málsbætur, þyngingarástæður eða tilteknar 

refsilækkunar- og refsihækkunarástæður. Þá hafa dómarar einnig kost á því að dæma 

refsidóm sem getur verið skilorðsbundinn eða óskilorðsbundinn.51 

8.1. Hámark og lágmark refsingar 

Ákvæði laga um almenn refsimörk refsitegunda koma aðeins til skoðunar við 

refsiákvörðun er hámark eða lágmark refsingar ræðst ekki af ákvæðum einstakra 

brotategunda. Til að mynda styðst almenn refsimörk þjófnaðar annars vegar við 

viðurlagaákvæðið sjálft, en 1. mgr. 244. gr. hgl. kveður á um að slíkt brot varði 

fangelsi allat að 6 árum, sem eru hin efri mörk refsingarinnar, og hins vegar við 

almennt lágmark þeirrar refsitegundar samkvæmt 34. gr. hgl., þ.e. 30 daga fangelsi. 

Þegar að um er að ræða hámark refsivistar að þá ræðst hún oftast af viðkomandi 

refsiákvæði og er það lögbundið hámark refsingar. Þó er hámark fésektar hvergi 

tiltekið í ákvæðum hegningarlaga er varða einstakar brotategundir, 50. gr. laganna er 

 
51 Ragnheiður Bogadóttir „Líkamsárásir samkvæmt 2. mgr. 218. gr. almennra hegningarlaga, þegar 
sá sem sætir líkamsárás hlýtur bana af atlögu“, bls. 858. 
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hið almenna hámark og ræður hún því sektarrefsingu hverju sinni. Það eru svo nokkur 

ákvæði laganna sem mæla fyrir um lágmark refsingar en það er algengast að það 

ráðist af hinum almennu ákvæðum er varða lágmark einstakra refsitegunda, til að 

mynda er kveðið á um í 211. gr. hgl. að lágmark refsingar skuli vera 5 ára 

fangelsisvist.52 

8.2. Refsiákvörðunarástæður 

Þegar litið er til refsákvarðana er það almennt viðurkennt sjónarmið að það skuli 

ávallt meta refsihæð hverju sinni eftir öllum atvikum máls ásamt persónulegum 

högum sökunautar, að því er tengist málinu og getur skipt máli. Við refsiákvörðun 

þarf að líta til þeirra atriða sem tengjast beint hinum refsiverða verknaði og þeirra 

atriða er varða huglæga afstöðu og persónulega hagi geranda. Stundum getur það farið 

svo að dóstólar telja við refsiákvörðun að einstaklingsbundin sjónarmið þurfi að víkja 

fyrir almennum varnaðarástæðum sem er sakborningi í óhag, þá ekki síst í málum af 

alvarlegum toga svo sem fíkniefnamálum, alvarlegum líkamsárásum og 

manndrápsmálum. Það getur skipt miklu máli við ákvörðun refsingar hver huglæg 

afstaða og hegðun geranda var fyrir og eftir verknað. Þá getur það haft áhrif á 

refsihæðina hvort um hlutdeildar- eða samverknað tveggja eða fleiri manna hafi verið 

um að ræða.53 

8.3. Refsilækkunarheimildir 

Í VIII. kafla hegningarlaga er að finna refsilækkunarheimildir 74. og 75. gr. þeirra. Í 

1. mgr. 74. gr. hgl. er kveðið á um frjálsar refsilækkunarheimildir sem telja 9. töluliði. 

Einn töluliðurinn, þ.e. 2. tl. 1. mgr. 74. gr. er bundin refsilækkunarheimild, en þar 

segir að ef maður hefur ekki náð 18 ára aldri skuli ekki dæma hann í lengri refsingar 

en 8 ár.  Í 2. mgr. 74. gr. hgl segir svo að ákveða megi, þegar svo stendur á, sem 1.-8. 

tl. segir, að refsing skuli falla niður að öllu leyti. Refsilækkunarheimildir 74. gr. hgl. 

eru þær heimildir sem dómstólum ber að miða við þegar refsing er ákvörðuð, oft á 

tíðum til málsbóta.  

Í 75. gr. hgl. er einnig að finna frjálsa refsilækkunarheimild og í sumum tilfellum 

getur hún verið refsibrottfallsheimild, þ.e.a.s. ef brotið varðar ekki þyngri refsingu en 

1 árs fangelsisvist. Ákvæðið nær yfir brot sem framin eru í geðtruflunum sem standa 

 
52 Þorgeir Ingi Njálsson „Hugleiðingar um ákvörðun refsingar“, bls. 15.  
53 Ragnheiður Bogadóttir „Líkamsárásir samkvæmt 2. mgr. 218. gr. almennra hegningarlaga, þegar 
sá sem sætir líkamsárás hlýtur bana af atlögu“, bls. 860. 
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yfir í skamman tíma, þ.e. ef menn eru í ákafri geðshræringu eða vegna annars 

sakmmsvinns ójafnvægis. Verknaður verður þá ekki talinn jafn refsiverður og ef um 

venjulegt er um samskonar brot að ræða. Þá segir einnig í ákvæðinu að einstaklingar 

sem fremja brot undir áhrifum áfengis eða vímuefna komast ekki undan ábyrgð.54 

8.4. Ólögmæltar refsiákvörðunarástæður 

Það er nær ómögulegt fyrir lög að ná til allra mögulegra atvika sem geta átt sér stað 

og að löggjafinn geti þar með ekki séð fyrir allar þær refsiákvörðunarástæður sem 

komið gætu til greina við ákvörðun refsingar. Lögmæltar refsiákvörðunarástæður 

verða ekki tæmandi taldar í almennu hegningarlögunum. Aðrar 

refsiákvörðunarástæður geta því komið til sem ekki finnast í lögum. 

Refsiákvörðunarástæður sem þessar geta verið til komnar frá meginreglun sem 

styðjast við ákveðin stefnumörk refsilaga og geta þær einnig verið leiddar af 

dómvenju í réttarframkvæmd, t.d. trúnaðarbrot, samþykki brotaþola, sjálfsbjargar- eða 

verndarviðleitni geranda gagnvart sér eða fjölskyldu eða áföll og erfiðar aðstæður 

geranda. Ólögmæltar ástæður verða ekki tæmandi taldar þar sem að atvik þau sem 

eiga sér stað í refsiverknaði eru ófyrirsjáanleg og mismunandi. Er dómstólum því 

frjálst hvort þeir telji að beita þurfi ástæðunum, nema ef þeir eru bundnir af 

fordæmum eldri mála.55 Hér má þó nefna að fyrr taldist sifjatengsl geranda og 

brotaþola til ólögmætra refisákvörðunarástæðu en hana er nú að finna í 3. mgr. 70. gr. 

hgl. 

9. Lögmæltar refsiákvörðunarástæður 

Kafli VIII. hegningarlaga tekur til atriða er hafa áhrif á refsihæð og samanstendur 

kaflinn af ákvæðum 70.-79. gr. laganna. Í 70. gr. laganna eru talin upp þau atriði sem 

sem eiga að hafa áhrif á ákvörðun refsingar innan marka sem broti eru sett. Ákvæði 

greinarinnar eru ekki tæmandi talin því atriði er tengjast málsbótum og 

þyngingarástæðum geta einnig falist í öðrum lagagreinum eða verið ólögmæltar.56  

Í töluliðum 1-3. 1. mgr. 70. gr. hgl. eru þau atriði talin upp er taka til grófleika þess 

verknaðar sem er til skoðunar, þá að hverjum hann beinist, hverjar afleiðingar hans 

 
54 Alþingistíðindi, A-deild, 1939, bls. 370.  
55 Ragnheiður Bogadóttir „Líkamsárásir samkvæmt 2. mgr. 218. gr. almennra hegningarlaga, þegar 
sá sem sætir líkamsárás hlýtur bana af atlögu“, bls. 868. 
56 Ragnheiður Bogadóttir „Líkamsárásir samkvæmt 2. mgr. 218. gr. almennra hegningarlaga, þegar 
sá sem sætir líkamsárás hlýtur bana af atlögu“, bls. 860. 
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voru og hve mikil hætta stafaði af honum. Mikilvægt er við ákvörðun refsingar hvort 

að sú aðferð sem var beitt telst hættuleg og þá hvort mikið tjón hafi komið til vegna 

verksins, en þessar tvær ástæður fara oft saman. Hættulegar aðferðir eru til að mynda 

líkamsárásir sem framkvæmdar eru með skot- eða eggvopni, hálstak, högg og spörk, 

sér í lagi þau sem beint er að höfði brotaþola. Aðferðir sem þessar hafa oft á tíðum í 

för með sér alvarlegar afleiðingar frekar en sem dæmi eitt hnefahögg.57 Töluliðir 4-9. 

1. mgr. 70. gr. hgl. varða huglæga afstöðu geranda, persónulega hagi geranda ásamt 

fleiri atriðum er varða gerandann og afstöðu hans til brots.  

Er svo kveðið á um í 2. mgr. 70. gr. um samverknað sem er það að ef tveir eða fleiri 

menn hafa unnið brot sín í sameiningu sé það að jafnaði tekið til refsiþyngingar.  

Að lokum fjallar 3. mgr. 70. gr. um verknað sem beinist að brotaþola sem er náinn 

geranda, en þau tengsl eru talin auka grófleika verknaðar.  

9.1. 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga 

Líkt og áður sagði samanstendur 1. mgr. 70. gr. hgl. af 9 töluliðum sem unnt er að líta 

til við ákvörðun refsingar til málsbóta eða til refsiþyngingar innan þeirra almennu 

refsimarka eða sérrefsimarka.58 Töluliðir 1.-3. fjalla um atriði sem tengjast 

verknaðinum sjálfum og töluliðir 4.-9. fjalla um atriði tengd geranda. Er litið svo á að 

1. mgr. 70. gr. hgl. hafi ekki að geyma tæmandi talningu á þeim málsbótum eða 

refsiþyngingarástæðum sem litið er til við ákvörðun refsingar en þær geta m.a. verið 

ólögfestar. Þau atriði sem geta komið til málsbóta eða refsiþyningar eiga það til að 

vega upp hvort annað eða ganga í sömu átt til þess að gera refsingu þyngri eða 

vægari.59 

Í hverju máli fyrir sig verður að líta til aðstæðna og framkvæma heildstætt mat 

hvernig einstök atriði vegast á við refsimatið og hvernig einstök atriði geta haft 

mismunandi vægi eftir alvarleika brots eða hvernig atvik voru að öðru leyti. Við 

ákvörðun refsingar eru þetta atriði sem dómari hefur í huga en nokkuð ósamræmi er í 

dómum hvenær þess er getið í rökstuðningi fyrir refsiákvörðun og hvenær ekki. Hægt 

er að álykta að þrátt fyrir að einstök atriði séu ekki nefnd sérstaklega í rökstuðningi 

dómara að þá er ekki þar með sagt að ekki hafi verið litið til þeirra. Ályktun sem þessi 

er þó varasöm að því leyti að heldur má gera ráð fyrir að það atriði sem ekki er 

 
57 Ragnheiður Bogadóttir „Líkamsárásir samkvæmt 2. mgr. 218. gr. almennra hegningarlaga, þegar 
sá sem sætir líkamsárás hlýtur bana af atlögu“, bls. 861. 
58 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsingar, bls. 87. 
59 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsingar, bls. 88. 
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sérstaklega talið upp við refsiákvörðun hafi ekki skipt svo miklu máli að ástæða þætti 

til að nefna það sérstaklega.60 

Í næstu köflum verður gerð grein fyrir töluliðum 1. mgr. 70. gr. hgl. og beitingu þeirra 

í einstökum málum.  

9.2. Hversu mikilvægt það er, sem brotið hefur beinst að 

Ákvæði 1. tl. 1. mgr. 70. hgl. hefur að geyma verndarandlag, þ.e. hversu mikilvægt 

það er, sem afbrotið hefur beinst að, t.d. líf, líkami, eignir eða almannaheill. Í 

líkamsárásarmálum skipta líf og heilsa brotaþola mestu máli í sambandi við  

verndarhagsmuni. Á þeim tímum sem við lifum á nú þar sem meiri velmegun, 

hækkandi meðalaldur og aukin áhersla á tómstundastörf, íþróttaiðkun og heilsurækt 

einstaklinga. Meiri áhersla er á útlit, fallegar tennur, fallega húð. Mætti þar af leiðandi 

ætla að hagsmunir sem refsingar fyrir líkamsárásir er ætlað að vernda væru en 

dýrmætari sem ættu þannig að leiða til þyngri refsinga fyrir brot.61 Mögulegt er að 

beita 1. tl. til málsbóta og jafnframt til refsiþyngingar.  

Í máli Hæstaréttar nr. 263/2010 var S ákærður fyrir brot er varðaði 2. mgr. 218. gr. 

hgl. með því að hafa slegið brotaþola með glerglasi í andlit. Við höggið hlaut 

brotaþoli töluverða áverka á öðru auga sem leiddu til varanlegrar sjónskerðingar. Í 

málinu þótti það til refsiþyngingar að ekkert kom fram í málinu sem réttlætti hina 

fyrirvaralausu og harkalegu árás. Þá hafði S ekki leitast eftir því að bæta fyrir brot sitt. 

Við ákvörðun refsingar var vísað til 1-3. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl og var refsing S 

fangelsi í 8 mánuði, en fullnustu 6 mánaða af refsingunni frestað skilorðsbundið í þrjú 

ár.  

Í máli Hæstaréttar nr. 93/2015 voru ákærðir tveir aðilar vegna brota gegn 2. mgr. 

218. gr. hgl. Annar ákærði veitti hnefahögg sem varð til þess að brotaþoli féll til 

jarðar slasaðist lífshættulega á höfði við fallið. Hinn ákærðu veitti brotaþola 

hnefahögg tvívegis í andlit er hann lá meðvitundarlaus á jörðinni. Við árás þessa hlaut 

brotaþoli alvarlega höfuðáverka. Báðir ákærðu voru dæmdir til fjögurra ára 

fangelsisvistar, en sérstaklega var vísað til 1. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl., ásamt 2. og 6. tl., 

við ákvörðun refsingar þeirra.  

Mál þessi vörðuðu bæði brot gegn 2. mgr. 218. gr. hgl. og voru alvarlegir 

höfuðáverkar afleiðingar beggja árása. Dómstóllinn vísar sérstaklega til 1. tl. 1. mgr. 

 
60 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsingar, bls. 88. 
61 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsingar, bls. 231. 
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70. gr. hgl. í niðurstöðum sínum þar sem að brotin beindust að líkamlegu heilbrigði 

brotaþola.  

Í máli Landsréttar nr. 408/2019 var T ákærður vegna brots gegn 2. mgr. 218. gr. hgl. 

þegar hann ásamt X veittist að A með ofbeldi og slegið hann hnefahöggi, tekið hann 

hálstaki, sparkað í líkama og höfuð A og einnig stappað þrívegis á höfði hans. Við 

ákvörðun refsingar var ekki vísað sérstaklega í töluliði 70. gr. hgl. en þó kom 2. mgr. 

sömu greinar til álita sem hegningarauki vegna þess að T og X unnu verkið í 

sameiningu.  

Þeir dómar sem nefndir eru hér að ofan varða allir árás að höfði brotaþola og 

árásarmenn eru sakfelldir fyrir brot gegn 2. mgr. 218. gr. hgl. Þrátt fyrir að árásirnar 

séu að höfði einstaklinga er ekki vísað til 1. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. sérstaklega nema í 

tveim fyrri dómunum.  

Það má ætla að því alvarlegra sem brot er og ef það er sérstaklega hrottafengið að þá 

sé líkur á því að dómstólar vísi sérstaklega til töluliða 1. mgr. 70. gr. hgl.  

Í máli Hæstaréttar nr. 176/2017 var X sakfelldur fyrir tilraun til manndráps, nauðgun 

og sérstaklega hættulega líkamsárás og frelsisviptingu er hann hélt barnsmóður sinni 

A nauðugri í íbúð hennar í tvær klukkustundir. Á meðan X hélt A veittist hann að 

henni með margvíslegu ofbeldi, þvingaði hana til samfara og tók hana hálstaki þannig 

að hún náði ekki andanum og missti meðvitund. Háttsemi X var talin varða við 211., 

gr., sbr. 20. gr., 1. mgr. 194. gr., 2. mgr. 218. gr. og 1. mgr. 226. gr. hgl. Líkamsárás X 

var sérstaklega hættuleg vegna þeirrar aðferðar, þar á meðal tækja, sem notuð voru, 

þrátt fyrir að ekki hlaust stórfellt líkams- eða heilsutjón. Við ákvörðun refisingar var 

litið til þess að brot X höfðu verið mjög alvarleg og að baki hverju þeirra lægi þung 

fangelsisrefsing, ásamt því var vísað til 1., 3. og 5. töluliðar 1. mgr. 70. gr. hgl. Brot X 

var sérstaklega hrottafengið og braut hann gróflega á persónu og frelsi A, var því 

refsing hans ákveðin 10 ára fangelsi ásamt greiðslu miskabóta til A.  

Í dómnum að ofan er vísað til 1. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. en brotaþoli þurfti að þola 

mjög alvarlega árás og má því ætla að mikilvægi verndarandlags spili þar hlutverk í 

niðurstöðu dómsins, þar sem líkamlegir og andlegir annmarkar brotaþola voru miklir 

eftir árásina.  

9.3. Hversu yfirgripsmiklu tjóni það hefur valdið 

Í 2. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. er litið til þess hversu yfirgripsmiklu tjóni afbrot hefur 

valdið og eru afleiðingar brots í brennidepli, t.d. alvarleiki líkamstjóns, verðmæti 
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þýfis, eignartjón eða kynferðisbrot. Sum refsiákvæði vísa sérstaklega til tjóns af 

völdum brots í verknaðarlýsingu. Líkamsárás sem veldur stórfelldu líkams- eða 

heilsutjóni eða mannsbana getur varðað allt að 16 ára fangelsi, sbr. 2. mgr. 218. gr. 

hgl., en refsihámarkið er 3 ár vegna sams konar líkamsárásar sem hefur ekki jafn 

alvarlegar afleiðingar og bani manns.62   

Í fyrrnefndu máli Hæstaréttar nr. 263/2010 var vísað 1. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. ásamt 

því sem það var vísað sérstaklega til 2. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl., þar sem að afleiðingar 

árásarinnar ollu brotaþola miklu tjóni er hann hlaut varanlegan skaða á vinstra auga.  

Í máli Hæstaréttar nr. 356/2014 var H sakfelldur fyrir brot gegn 2. mgr. 218. gr. hgl. 

þegar hann sló hafnaboltakylfu í hliðarrúðu bifreiðar, sem A sat í. Við höggið 

brotnaði rúðan og þeyttust glerbrot í andlit A en við það hlaut hann alvarlega áverka á 

augum. H sló aftur til A með hafnaboltakylfunni eftir að hann steig út úr bifreiðinni, 

en það varðaði brot gegn sömu grein. Við ákvörðun refsingar var litið til þess að 

ásetningur H var einbeittur og árásin var stórfelld. Hann átti sér engar málsbætur. Var 

refsing hans ákveðin 18 mánaða fangelsisvist.  

Í máli Hæstaréttar nr. 75/2008 var I dæmdur brotlegur fyrir brot gegn 2. mgr. 218. gr. 

hgl. eftir að hafa slegið A í andlit með glerglasi með þeim afleiðingum að hann hlaut 

skurði á höfði og fáeinar rispur. Var árásin mjög hættuleg að mati dómsins og hefði 

getað farið töluvert verr. Var I dæmdur til 6 mánaða skilorðsbundinar fangelsisvistar.  

Í málunum hér að ofan er um að ræða árásir þar sem að brotaþoli hlýtur skaða í andliti 

vegna glerbrota, í öllum tilfellum er ákært fyrir brot gegn 2. mgr. 218. gr. hgl. 

Afleiðingar þessara árása eru þó ólíkar þar sem að í fyrsta málinu hlaut brotaþoli 

varanlegan skaða á auga og sjónskerðingu til frambúðar. Í öðru málinu hlaut brotaþoli 

augnskaða vegna glerbrota úr rúðu bifreiðar og var að mati sérfræðings, sem lagði 

fram áverkavottorð í málinu, um mögulegan varanlegan skaða að ræða. Þótti honum 

líklegt að skipta yrði um augasteina brotaþola í framtíðinni eða að hann þyrfti að 

notast við harðar sjónlinsur til þess að bæta sjón sína. Gæti það reynst brotaþola erfitt 

að venjast linsunum eða það yrði honum jafnvel ókleift.  

Í þriðja málinu hlaut brotaþoli skurði á höfði en afleiðingarnar í hans tilfelli voru ekki 

eins alvarlegar og í tveimur fyrrnefndum málum.  

Af þessum dómum má ætla að dómstólar taki afleiðingar árásanna til skoðunar og 

vega þær stóran þátt í niðurstöðu þeirra.  

 
62 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsingar, bls. 89. 
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Það má einnig nefna að umræddum tölulið er oft beitt við ákvörðun refsingar í 

kynferðisbrotamálum til refsiþyngingar vegna þeirra afleiðinga sem þolandi verður 

fyrir. Í þessu samhengi má vísa til dóms Hæstaréttar nr. 555/2010 þar sem að A 

þvingaði B til samræðis með ofbeldi. Var hann sakfelldur fyrir brot á 1. mgr. 194. gr. 

hgl. og við ákvörðun refsingar hans var vísað til 2. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. þar sem að 

hann hafði valdið B líkamlegum áverkum. Var refsing A ákvörðuð þriggja og hálfs 

árs fangelsisvist. Í þessu máli skipti það miklu máli að ákærði gerðist sekur um 

kynferðisbrot ásamt því að hann lék brotaþola illa og olli henni líkamlegum áverkum. 

Verknaðurinn leiddi til verulegs tjóns fyrir brotaþola þar sem henni leið hörmulega 

eftir atburðinn og þurfti að leita sér hjálpar hjá sálfræðingi. Þvingun til hvers kyns 

kynmaka er gróft brot gegn persónu, friði og frelsi brotaþola. Afleiðingarnar af 

fyrrgreindum verknaði voru því mjög miklar fyrir brotaþola.  

9.4. Hversu mikil hætta var búin af verkinu, einkum þegar til þess er litið, 

hvenær, hvar og hvernig það var framkvæmt 

Í 3. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. er fjallað um hve mikil hætta var búin af verkinu, einkum 

þegar litið er til þess, hvenær, hvar og hvernig það var framkvæmt. Líkt og fyrri 

töluliðir getur 3. tl. verið metin til málsbóta eða til refsiþyngingar. Þá koma 

hættueiginleikar brots, brotavettvangur, vopn og verknaðaraðferð til skoðunar. 

Aðstæður þar sem brotlegur verknaður var framinn getur einnig komið til skoðunar, 

þ.e. hvort ráðist hafi verið að brotaþola er hann var sofandi heima hjá sér eða hvort 

brot var tilefnislaust.63  

Í fyrrnefndum dómi Hæstaréttar nr. 263/2010 þar sem vísað var bæði til 1. og 2. tl. 1. 

mgr. 70. gr. hgl. var einnig vísað til 3. tl. sömu greinar. Það þótti S til refsiþyngingar 

að ekkert hafði fram komið í málinu sem réttlætti hina fyrirvaralausu og harkalegu 

árás.  

Að beita eggvopni eða skotvopni er alla jafna talin hættuleg verknaðaraðferð, líkt og 

beiting bareflis eða að sparka í mann sérstaklega í höfuð eða aðra viðkvæma staði. 

Við mat á hættueiginleikum spilar það stórt hlutverk hve lengi atlaga stendur yfir 

ásamt öðrum aðstæðum. Þá var vísað til þess hér að ofan að hvar brot er framið skiptir 

 
63 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsingar, bls. 89.  
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máli, t.a.m. ef brot er framið á heimili manns eða ef hann er sofandi telst það 

alvarlegra.64  

Refsiákvörðunarástæðurnar hættuleg aðferð og mikið tjón haldast oft á tíðum í 

hendur. Þrátt fyrir það eru dæmi um að þar sem hættulegri aðferð hefur verið beitt en 

lítið sem ekkert tjón hefur hlotist en í slíkum tilfellum getur 3. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. 

haft mikla sjálfstæða refsiþýðingu.65 

Í máli Hæstaréttar nr. 1992:363 réðst ákærði að sofandi eiginkonu sinni með hamri 

en ekki hlutust alvarlegir áverkar af. Ákærði var sýknaður af manndrápstilraun en 

brotið var fellt undir 2. mgr. 218. gr. hgl. en ástæðan var sú að hann beitti hættulegu 

tæki og aðferð við verknaðinn. Hlaut ákærði 9 mánaða fangelsisvist þar sem 6 

mánuðir voru skilorðsbundnir.66 

Þá geta hættueiginleikar verknaðar í sumum tilvikum verið litlir en mikið tjón getur 

hlotist af verknaði. Í slíkum tilfellum getur verið litið til 3. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. af 

dómstólum.67 

Í máli Hæstaréttar nr. 508/2005 var ákærði sakfelldur fyrir brot á 2. mgr. 218. gr. hgl. 

eftir að hann sló hann hnefahöggi í höfuðið sem varð til þess að brotaþoli lést. Við 

ákvörðun refsingar ákærða var litið til þess að hann hafði ekki beitt sérstaklega 

hættulegri aðferð en afleiðingarnar hefðu að sama skapi verið mjög alvarlegar, vísaði 

dómurinn sérstaklega til 3. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl.  

Í eldra máli Hæstaréttar nr. 1958:316 var um svipað tilvik að ræða. Í málinu sló 

ákærði mann hnefahögg í höfuð með þeim afleiðingum að hann féll aftur fyrir sig og 

skall með höfuðið í jörðina með þeim afleiðingum að hann lést. Var ákærði sýknaður 

af kröfu um manndráp en sakfelldur fyrir brot gegn 2. mgr. 218. gr. hgl. því dómurinn 

taldi að árásin hefði verið vísvitandi en afleiðingarnar voru virtar ákærða sem 

gáleysi.68  

Þeir þrír dómar sem reifaðir eru hér sýna fram á að ekki er alltaf samhengi á milli þess 

hversu hættuleg árásin er og þeirra afleiðinga sem hún getur haft fyrir brotaþola. 

 
64 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsingar, bls. 235. 
65 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsingar, bls. 236. 
66 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsingar, bls. 236. 
67 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsingar, bls. 237.  
68 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsingar, bls. 237. 
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9.5. Aldur þess, sem að verkinu er valdur   

Aldur brotamanns getur haft áhrif á ákvörðun refsingar með ýmsum hætti og snýr 

ákvæði 4. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. að því. Beiting töluliðarins er ekki bundin við 

ákveðinn aldur en að jafnaði er ungur aldur virtur til málsbóta, þrátt fyrir að gerandi 

sé orðinn 18 ára. Má ætla að gerandi sem náð hefur 20 ára aldri myndi njóta góðs af 

ákvæðinu en erftitt er að áætla við hvaða aldur gerendur hætti að njóta góðs af 

ákvæðinu. Hár aldur getur einnig leitt til málsbóta. Þá getur hár eða ungur aldur leitt 

til þess að refsing verði skilorðsbundin.69 

Í máli Hæstaréttar nr. 569/2008 var A ákærður fyrir kynferðisbrot gegn barnabarni 

sínu, sbr. 1. og 2. mgr. 200. gr. hgl. Talið var hafið yfir skynsamlegan vafa að A hafi 

gerst sekur um þá háttsemi sem honu var gefin að sök. Við ákvörðun refsingar hans 

var litið til þess að brot hans voru trúnaðarbrot sem beindust gegn barnabarni hans. Á 

hinn bóginn var litið til þess að A var kominn á tíræðisaldur og bjó við nokkra 

skerðingu á vitrænni getu og var haldin líkamlegum sjúkdómum. Þótti refsing hans 

hæfilega ákveðin fangelis í 2 ár. Þó þótti A með háttsemi sinni hafa bakað sér skyldu 

til greiðslu miskabóta sem ákveðnar voru 1.500.000 krónur.  

Dómur þessi varðar ekki líkamsárás en hann sýnir að hár aldur geranda getur verið 

notaður til málsbóta.  

Þá hafur fallið töluvert af dómum hérlendis þar sem ungur aldur geranda er virtur 

þeim til málsbóta, skv. 4. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl.  

Í máli Hæstaréttar nr. 454/2006 var ákærði sakfelldur fyrir að henda 

gangstéttarhellubroti í andlit manns með þeim afleiðingum að hann hlaut skurð á 

andliti auk þess sem tvær tennur brotnuðu í munni hans. Brot ákærða var talið varða 

2. mgr. 218. gr. hgl. þar sem árásin var stórhættuleg og til þess fallin að líkamstjón 

hlytist af. Í málinu var litið til 4. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. við ákvörðun refsingar en 

ákærði var 20 ára þegar hann framdi brotið. Var refsing hans því ákveðin fimm 

mánaða skilorðsbundið fangelsi ásamt greiðslu skaðabóta.  

Í máli Hérðasdóms Reykjavíkur nr. S-5956/2019 voru gerendur þrír og voru þeir 

ákærðir m.a. fyrir árás. Í sameiningu veittust þeir að brotaþola með ofbeldi, ýttu þeir 

og rifu í hann, kýldu og spörkuðu ásamt því að þeir meinuðu honum för. Brotaþoli 

hlaut mar á andliti og nefi, heilahristing, tognun og ofreynslu á þumalfingur. Við 

 
69 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsingar, bls. 89. 
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ákvörðun refsingar var litið til ungs aldurs tveggja gerenda í málinu, sbr. 4. tl. 1. mgr. 

70. gr. hgl. og var það þeim til málsbóta.  

Í máli Héraðsdóms Reykjavíkur nr. S-4292/2019 var X ákærður fyrir brot gegn 2. 

mgr. 218. gr. hgl. þegar hann veitti brotaþola áverka með því að slá hann með 

hnúajárni í hægra gagnauga. Hlaut brotaþoli bólgu og mar undir hægra auga, 

blæðingu undir slímhúð hvítunar á hægra auga, mar út á hægra gagnaua og sár við 

vinstri augnkrók. Við ákvörðun refsingar X var m.a. litið til 4. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. 

til málsbóta, þar sem hann var ekki bínn að ná 18 ára aldri þegar hann framdi brotið. 

 

Þau mál sem reifuð hafa verið hér að ofan eru aðeins brot af þeim málum sem fallið 

hafa í gegn um árin þar sem vísað er til aldurs geranda við ákvörðun refsingar. Verður  

því að teljast nokkuð ljóst að í allflestum tilfellum að ungur aldur gerenda komi ávallt 

til málsbóta.  

9.6. Hegðun hans að undanförnu 

Ákvæði 5. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. lýtur að hegðun geranda fyrir brot, í því sambandi 

skiptir sakaferill ákærða mestu máli. Þegar að sakaferill er hreinn að þá er það yfirleitt 

til málsbóta en ef sakaferill er langur og mögulega alvarleg brot að finna á þar að þá 

leiðir það til þyngri refsingar. Máli skiptir hversu langt er liðið frá fyrri brotum, 

hversu samfelld brotastarfsemin var og hvers kyns brot var um að ræða. Er það svo að 

ef gerendur hafa ekki gerst sekir um brot gegn almennum hegningarlögum eða að 

hann hafi gerst sekur um slíkt brot en ekki sætt refsingu þá er það yfirleitt virt til 

málsbóta. Þá ef sakarferill gerenda er langur og hafi þeir hlotið nýlega refsidóma er 

það til refsiþyngingar.70 Ef gerandi hefur tekið sig á til að mynda með breyttum 

persónulegum högum, áfengismeðferð, stofnun fjölskyldu og atvinnuþátttöku getur 

það verið honum til málsbóta.  

Í máli Héraðsdóms Reykjavíkur nr. S-132/2017 var ákærði m.a. sakfelldur fyrir brot 

gegn 2. mgr. 218. gr. hgl. Brot hans fólst í því að er hann sat í bíl sínum fyrir utan 

Elko í Kópavogi ákvað hann að fara ekki eftir fyrirmælum lögreglumannsins A, um 

að aka ekki af stað. Ók ákærði af stað þrátt fyrir að A hafði opnað ökumannshurðina 

og haldið um stýri bifreiðarinnar, dróst A af stað með bifreiðinni þó nokkra metra og 

féll í götuna. Hlaut A opið sár á hné, tognun og yfirborðsáverka á hálshrygg, 

yfirborðsáverka á úlnlið og hendi og mar á hægra læri. Þrátt fyrir að ákærði ætti að 

 
70 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsingar, bls. 239. 
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baki sakarferil hafði hann ekki gerst sekur um ofbeldisbrot áður og var í því sambandi 

vísað til 5. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. Ákærði iðraðist gjörða sinna fyrir dómi og hafði sagt 

skilið við fyrra líferni.  

Í máli Héraðsdóms Reykjavíkur nr. S-72/2018 var ákærði sakfelldur fyrir sérstaklega 

hættulega líkamsárás, með því að hafa veist að brotaþola og skorið hann í andliti með 

broti úr glerflösku, sem ákærði hafði áður brotið. Brotaþoli hlaut skurð á neðri vör og 

fyrir neðan neðri vör sem sauma þurfti með fimm sporum. Var brotið talið varða 2. 

mgr. 218. gr. hgl. Við ákvörðun refsingar var m.a. litið til þess að ákærði hafði ekki 

hlotið refsingu fyrir ofbeldisbrot ásamt því að hann hafði gengist við broti sínu og 

viðurkennt bótaskyldu sína. Hann sýndi iðrun fyrir verkið þegar hann gerði sér strax 

far að sættast við brotaþola. Vísað var til 5. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. í þessu sambandi.  

Í þessum málum kemur 5. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. til málsbóta fyrir ákærðu þar sem þeir 

höfðu hvorugir gerst sekir um ofbeldisbrot áður. Refsingar í báðum málum voru þá 

hæfilega ákveðnar 6 mánaða fangelsi. 

 

Í máli Hérðasdóms Reykjavíkur nr. S-466/2016 var ákærði sakfelldur fyrir sérstaklega 

hættulega líkamsárás þegar hann ítrekað sló og sparkaði í höfuð og líkama brotaþola. 

Þá lamdi hann hana með reipi sem bundið var í lykkju með hnút við þessa árás hlaut 

brotaþoli nefbrot, áverka á höfði og andliti, yfirborðsáverka á handleggjum, höndum, 

fótleggjum, rassi, brjóstum og baki. Verknaðurinn var heimfærður undir 1. mgr. 218. 

gr. hgl. Við ákvörðun refsingar var litið til þess að ákærði átti brotaferil að baki og 

hafði hlotið refsingu fyrir ofbeldisbrot áður. Brot ákærða var gróft og var ekki annað 

að sjá en að um beinan ásetning hafi verið að ræða. Vísað var til 5. tl. 1. mgr. 70. gr. 

hgl. en ekki til málsbóta heldur var sérstaklega vísað til ákvæðisins til þess að hafa 

þýðingu við þá umbun sem ákærði kynni að hljóta í afplánun sinni.  

Í máli Hæstaréttar nr. 68/2014 var ákærði sakfelldur fyrir líkamsárásir gegn 

eiginkonu sinni sem var ólétt. Ákærði átti langan brotaferil að baki og hafði hlotið þó 

nokkuð marga dóma eða 10 talsins. Við ákvörðun refsingar var brotaferill hans 

honum til refsiþyngingar en þó var ekki vísað sérstaklega til 5. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl.  

 

Í málunum hér að ofan er brotaferill gerenda metinn þeim til refsiþyngingar en báðir 

gerendur höfðu gerst sekir um ofbeldisbrot. Hvort sem gerendur eiga sakaferil eða 

ekki að baki þá skiptir hegðun þeirra máli.  
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Í næsta máli sem fjallað verður um er ekki um líkamsárás að ræða heldur hús- og 

kynferðisbrot. Verknaður geranda var sérstaklega hrottalegur og hegðun geranda var 

með þeim hætti að hann neitaði alfarið sök og bar við minnisleysi. 

Í máli Hæstaréttar nr. 694/2008 var A ákærður fyrir húsbrot og kynferðisbrot, sbr. 

231. gr. og 1. mgr. 202. gr. hgl. Ruddist A í heimildarleysi inn í hús, inn um glugga á 

efri hæð þess, og því næst inn í svefnherbergi þar sem fimm ára gömul stelpa svaf við 

hlið ömmu sinnar. Færði hann stelpuna úr náttbuxunum og nærbuxum og misnotaði 

hana kynferðislega. A neitaði sök og bar við minnisleysi vegna áfengisneyslu. Með 

fingrafari A sem fannst innan á rúðu og hráka á tröppun hússins, sem við DNA-

rannsókn reyndist vera úr A, en hann gat enga skýringu gefið af því, auk þess átti 

lýsing ömmunar við hann, var því talið að fram væri komin sönnun að hann hefði 

brotist inn í húsið og verið staddur í svefnherberginu um nóttina. Þegar framburðir 

stelpunar og ömmu hennar voru vegnir saman og í því sambandi haft í huga að A 

kvaðst ekkert muna um atburði næturinnar vara það niðurstaða dómsins að hafið væri 

yfir skynsamlegan vafa að A væri sekur um þá háttsemi sem honum var gefin að sök. 

Við ákvörðun refsingar A var litið til sakarferils hans allt til ársins 2000. Hann hafði 

fjórum sinnum áður verið fundinn sekur um húsbrot, þvisvar sinnum um 

blygðunarsemisbrot, tvisvar sinnum um líkamsárás, þrisvar sinnum um brot gegn 

frjálsræði og einu sinni sifskaparbrot. Brot hans voru talin alvarleg og beinast að 

mikilvægum hagsmunum. Var því refsing A ákveðin fangelsi fjögur ár. Þá þótti hann 

með háttsemi sinni hafa bakað sér skyldu til greiðslu miskabóta til brotaþola sem 

ákveðnar voru 800.000 krónur.  

9.7. Hvesu styrkur og einbeittur vilji hans hefur verið 

Samkvæmt ákvæði 6. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. er litið til hversu styrkur og einbeittur 

brotavilji geranda hefur verið. Í þessum tölulið skiptir saknæmisstigið máli við 

ákvörðun refsingar, allt frá hæsta stigi ásetnings til lægsta stig gáleysis. Er það oft 

talið til refsiþyngingar ef ásetningur er sérlega einbeittur, brot er vandlega undirbúið 

eða unnið af ráðnum hug. Í flestum tilvikum þá virðist það vera svo að ásetningur 

vakni á nánast sama tíma og brot er framið eða að ásetningur hafi verið sérlega 

þokukenndur vegna neyslu áfengis eða lyfja. Átök sem gerast fyrir utan 

vínveitngastað eru dæmigerð í þessu sambandi.71 

 
71 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsingar, bls. 241.  
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Í máli Héraðsdóms Suðurlands nr. S-293/2018 var ákærði sakfelldur vegna 

sérstaklega hættulegrar líkamsárásar með því að hafa ekið bifreið á brotaþola A, þar 

sem hann stóð í heimreið ákærða. Brotaþoli féll aftur fyrir sig og hafnaði á vélarhlíf 

bifreiðarinnar. Ók ákærði því næst út á aðliggjandi tún með A á vélarhlífinni, tók 

hann skarpa hægri beygju þannig að A féll niður á jörðina og varð undir vinstra 

afturhjóli bifreiðarinnar. Afleiðingarnar voru þær að A hlaut yfirborðssár fyrir ofan 

hægra auga, blárautt mar við gagnauga hægra megin, grunnt yfirborðshrufl á hægri 

framhandlegg og yfirborðssár á hægri olnboga, mar á öxl og brjósti o.fl. Varðaði þetta 

við 2. mgr. 218. gr. hgl. Við ákvörðun refsingar var sérstaklega litið til 6. tl. 1. mgr. 

70. gr. hgl. þar sem að ásetningur ákærða var einbeittur og lét hann sér í léttu rúmi 

liggja hvaða afleiðingar háttsemi hans hafði. Refsing ákærða var hæfilega ákveðin 6 

mánuðir.  

Í máli Héraðsdóms Reykjaness nr. S-326/2019 var ákærði sakfelldur fyrir stórfellda 

líkamsárás með því að hafa sparkað í andlit brotaþola og í kjölfarið slegið hann með 

tjaldstól í andlitið. Afleiðingarnar voru þær að brot á augntóft, bólgur í andliti og tvö 

beinbrot í neðri kjálka. Varðaði þetta við 2. mgr. 218. gr. hgl. Við ákvörðun refsingar 

var vísað til 6. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. en árásin var fólskuleg, án nokkurs tilefnis og 

sérstaklega hættuleg þar sem hún beindist að höfði brotaþola. Refsing var hæfilega 

ákveðin 15 mánaða fangelsi, þar af 12 mánuðir skilorðsbundnir.  

Framangreind mál varða stórvægilegar líkamsárásir. Ásetningur leikur stórt hlutverk í 

þeim þar sem að í fyrra málinu var talið af dómnum að hann hafi verið einbeittur og er 

það nefnt sérstaklega. Í síðara málinu var vissulega um ásetning að ræða en ákærði 

þar var undir áhrifum áfengis og fíkniefna og er líklegt að ásetningur hafi vaknað á 

verknaðarstundu en dómurinn nefnir ekki ásetning sérstaklega í málinu.  

9.8. Hvað honum hefur gengið til verksins 

Í ákvæði 7. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. er fjallað um svokallaðar hvatir sem búa að baki 

broti. Hvatir brotamanns sem unnt er að hafa samúð með geta verið virtar til 

málsbóta, t.d. afbrýðissemi eða viðbrögð við broti gegn ástvini. Þá geta vítaverðar 

hvatir verið virtar til refsiþyngingar.72 Það liggur ekki alltaf fyrir hverjar hvatir 

geranda eru þegar hann vinnur verk og þá geta hvatir geranda verið þannig að þær 

hafa ekki áhrif á refsiákvörðun. Hvatir geta skipt miklu máli við ákvörðun refsingar 

 
72 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsingar, bls 90. 
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og jafnframt við rannsókn sakamála þegar litið er til þess hvort grunaður maður gæti 

hafa haft ástæðu eða hvatir sem leiddu hann til verknaðar.73 

Hvatir geta verið með mismunandi hætti og er beiting 7. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. í 

dómaframkvæmd oft á tíðum fjölbreytt. 

Í fyrrgreindu máli Hæstaréttar nr. 454/2006 þar sem ákærði var sakfelldur brot á 2. 

mgr. 218. gr. hgl. þegar hann kastaði gangstéttarhellubroti í andlit brotaþola. Í málinu 

hafði brotaþoli verið hlaupa á eftir geranda þegar árásin varð. Við ákvörðun refsingar 

var m.a. litið til þess að gerandi hefði verið að reyna að ógna þeim sem elti hann og 

var í því sambandi vísað til 7. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. En þetta kom fram í héraði og 

fjallaði Hæstiréttur ekki sérstaklega um töluliðinn.  

 

Í málinu má ætla að ákvæðinu sé beitt geranda til málsbóta þar sem það hafði verið 

hvöt hans að verja sig er hann kastaði gangstéttarhellunni í brotaþola, þ.e. hann var 

ekki að ráðast að honum að fyrra bragði.  

 

Í máli Hæstaréttar nr. 566/2012 er þar var A ákærður fyrir manndráp með því að hafa 

á heimili sínu veist að B og stungið hana með hníf með þeim afleiðingum að hún 

hlaut bana af. A játaði sök fyrir héraðsdómi og krafðist refsimildunar. Í dómi 

Hæstaréttar kom fram að áverkar á líki B og ummerki á vettvangi hefðu sýnt fram á 

einbeittan ásetning A að ráða B bana. Þegar A tilkynnti verknaðinn til lögreglu hafði 

B að öllum líkindum verið látin í þrjá daga. Þrátt fyrir að mikil og langvarandi 

fíkniefnaneysla A hafi að öllum líkindum verið meginorsök verknaðarins og þess 

hversu seint hann gaf sig fram til lögreglu, hafði það ekki áhrif á ákvörðun refsingar 

fyrir brotið, sbr. 17. gr. og 1. mgr. 70. gr. hgl. Var ekki séð að A hafði iðrast gjörða 

sinna og var hann því sakfelldur og gert að sæta 16 ára fangelsi ásamt því að greiða 

syni og foreldrum B skaðabætur.  

 

9.9. Hvernig framferði hans hefur verið, eftir að hann hafði unnið verkið 

Framferði geranda eftir að hann hefur unnið verk er eitt af þeim atriðum sem litið er 

til við ákvörðun refsingar og fjallar ákvæði 8. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. um það. Ólíkt því 

sem fjallað er um í 5. tl. sömu greinar, þar sem átt er við hegðun geranda fyrir 

verknað, er hér átt við eins og áður sagði eftir að verk er unnið. Getur það varðað 

 
73 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsingar, bls 126. 
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fyrstu viðbrögð geranda eftir verknað, t.d. hvort hann flýr af vettvangi eða hvort hann 

hringir í lögreglu eða sjúkrabíl. Einnig ef gerandi hefur boðið fram eða greitt bætur til 

brotaþola, sótt áfengismeðferð og haldið bindindi, fengið sér fasta vinnu eða hvort 

hann hafi stofnað fjölskyldu.74 Ef gerandi hefur breytt lífstíl sínum til betri vegar getur 

það verið virt honum til málsbóta en það er þó sjaldgæft að slæm hegðun eftir brot sé 

virt til refsiþyngingar.75 

 

Í fyrrgreindum dómi Hæstaréttur nr. 454/2006 þar sem ákærði var sakfelldur fyrir 

líkamsárás er varðaði 2. mgr. 218. gr. hgl. þegar hann henti gangstéttarhellubroti í 

andlit brotaþola er hann veitti honum eftirför.  Við ákvörðun refsingar var litið til þess 

að hann gaf sig strax fram við lögreglu á vettvangi og var hann samvinnuþýður í 

kjölfarið við rannsókn málsins. Var litið til 8. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. honum til 

málsbóta.  

 

Í máli Héraðsdóms Reykjavíkur nr. S-2896/2020 var ákærða sakfelldur vegna 

sérstaklegrar hættulegrar líkamsárásar er varðaði 2. mgr. 218. gr. hgl. Ákærði veittist 

að brotaþola A, með ofbeldi og sló hann með diski í andlit svo diskurinn brotnaði. Sló 

hann A einnig í höfuð og reif í hár hans þannig að hann féll í gólfið. Við árásina hlaut 

A margvíslega skurði á andliti. Var ákærða virt það til málsbóta, sbr. 8. tl. 1. mgr. 70. 

gr. hgl., að hann sýndi iðrun bæði í orðum og verki en fyrir lágu vottorð sálfræðings 

og prests sem ákærði hafði leitað til vegna vanlíðunar. Var refsing hans ákveðin 6 

mánuðir en frestað var fullnustu refsingar og að hún myndi falla niður að liðnum 2 

árum. 

 

Í fyrrgreindum dómi Hæstaréttar nr. 566/2012 var vísað til 8. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. 

Gerandi lét ekki lögreglu vita um verknað sinn fyrr en að þremur dögum liðnum og 

hafði fórnarlambið þá verið látin í 3 til 4 daga í herbergi hans.  

 

Í síðastnefnda málinu var litið til þess að ákærði játaði verknaðinn en hafi samt sem 

áður ekki gert það fyrr en 3 dögum eftir hann og það hafi líklegast ekki verið honum 

til málsbóta.  

 
74 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsingar, bls. 241. 
75 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsingar, bls. 90.  
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9.10. Hvort hann hefur veitt af sjálfsdáðum aðstoð eða upplýsingar sem 

hafa verulega þýðingu við að upplýsa brot hans, aðild annarra að brotinu 

eða önnur brot  

Síðasta ákvæðið er 9. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. sem fjallar um hvort gerandi hefur upplýst 

aðild annarra að broti, en það getur verið honum til málsbóta ef hann veitti 

upplýsingar um aðra aðila brots.  

 

Í dómi Hæstaréttar nr. 150/2009 kom 9. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. við sögu. Málavextir 

voru þeir að A og B voru ákærðir fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot með því að hafa 

saman staðið að innflutningi á miklu magni af kannabis og kókaíni sem ætlað var til 

söludreifingar í ágóðaskyni. Þrátt fyrir að A hafði breytt framburði sínum eftir því 

sem málið vatt upp á sig að þá var talið af dómnum að hann myndi njóta 

refsilækkunar á grundvelli 9. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. enda var dómur í málinu reistur á 

framburði hans er varðaði báða ákærðu í málinu.  

 

Í máli Hérðaðsdóms Reykjavíkur nr. S-2313/2020 var ákærði sakfelldur vegna þess að 

hann reyndist óhæfur til að keyra bifreið vegna ávana- og fíkniefna í blóði, ásamt því 

að hafa fíkniefni í fórum sínum. Þar sem að hann játaði skýlaust sök í málinu horfði 

það til refsimildunar, skv. 9. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl.  

 

Í dómaframkvæmd er ekki af of mikilu að taka þegar kemur að beitingu þessa 

ákvæðis. Ákvæðið kom inn í lögin með lögum nr. 39/2000 um breytingu á almennum 

hegningarlögum og hefur því ekki verið lengi við lýði.76 Snúa þessir dómar því ekki 

að líkamsárásarmálum en þeir sýna samt sem áður nokkuð vel hvernig ákvæðinu er 

beitt.  

10. Niðurstöður 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar var að líta til þess hvað hefur áhrif við ákvörðun 

refsinga ásamt því að skoða beitingu lögmæltra refsiákvörðunarástæðna í málum er 

varða 2. mgr. 218. gr. hgl. aðallega en eftir atvikum líta til annarra mála sem bera með 

 
76 Lög um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. febrúar 1940, með síðari 
breytingum (vitnavernd, barnaklám o.fl.), nr. 39/2000. Sótt af  
https://www.althingi.is/altext/125/s/0613.html þann 12.12.2020. 

https://www.althingi.is/altext/125/s/0613.html
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sér refsiábyrgð. Við slíka athugun skiptir máli að líta til framkvæmdar dómstóla í 

refsimálum til þess að skýra ákvarðanir þeirra með góðum hætti. 

 

Við skoðun á ásetningi og gáleysi má sjá að oft á tíðum er sönnunarbyrðin erfið. 

Dómstólar leitast eftir því að sanna hver viljaafstaða geranda var þegar hann 

framkvæmdi verk og meta eftir því hvort um sé að ræða ásetning eða gáleysi af hans 

hálfu. Það fer ávallt fram mat hjá dómstólum en þeir verða að meta allar aðstæður 

heildrænt sem þýðir að ekki er ákveðin leið sem þeir notast við í hvert sinn. Við mat 

dómstóla á ásetningi eða gáleysi geta mörkin verið óljós og því getur skipt miklu máli 

við matið hvort gerandi í málinu sé trúverðugur svo hægt sé að taka mark á frásögn 

hans. Einnig geta vitni skipt sköpum í málum sem þessum.  

 

Þegar litið er til dómaframkvæmdar má sjá að við ákvörðun refsinga er litið til margra 

mismunandi þátta er áhrif hafa á refsingar. Sú spurning vaknar hvað það er sem mesta 

vægi hefur við ákvörðun refsingar, afleiðingar brotanna annars vegar og hins vegar 

verknaðaraðferðin sem viðhöfð var við brot. Það er þó ekki þannig að annað þessara 

atriða ráði alltaf niðurstöðu máls. Í málum þar sem verknaðaraðferð er alvarleg en 

afleiðingar af henni eru smávægilegar virðist svo vera að verknaðaraðferð vegi meira 

í niðurstöðum dómstóla. Þar sem verknaðaraðferð er höfð að leiðarljósi í niðurstöðum 

dómsmála er horft til þess hvaða aðferð var notuð og hvort hún hafi verið stórvægileg, 

t.d. hvort vopnum eða öðrum hættulegum hlutum var beitt. Þegar talað er um vopn er 

átt við hluti líkt og hnífa, barefli eða ef menn nota glerglös eða flöskur. Í tilvikum sem 

þessum er litið til verknaðaraðferðar í niðurstöðum dómsmála ólíkt því þegar menn 

beita hnefunum.  

Afleiðingar vega þungt við ákvörðun refsingar í líkamsárásarmálum og gjarnan er 

horft til þeirra líkamlegu áverka sem brotaþoli verður fyrir og hvort þeir séu 

alvarlegir. Í því sambandi verður einnig að líta til þess hvort áverkar brotaþola séu 

varanlegir, þ.e. ef hann örkumlast vegna árásarinnar, þar sem það virðist metið til 

refsiþyngingar. Afleiðingar vegna árása eru ekki aðeins líkamlegar heldur geta þær 

einnig verið andlegar, þá helst ef brotaþoli verður fyrir sérstaklega alvarlegri 

líkamsárás.  

Þegar litið er til þeirra brota er varða 2. mgr. 218. gr. hgl. lítur út fyrir að afleiðingar 

brotanna hafi mesta vægið við ákvörðun refsingar en þó geta verið á því 

undantekningar. Verknaðaraðferð getur einnig haft meira vægi við ákvörðun refsingar 
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ef brotaþoli örkumlast eða lætur lífið af völdum árásar þar sem gerandi hefur beitt 

hnefahöggi. Í slíkum málum er litið til þess að afleiðing árásarinnar er hættulegri en 

verknaðaraðferð hennar. Ef afleiðingar árásar eru með þeim hætti að hending ein 

virðist hafa ráðið því að ekki fór verr virðist sem svo að verknaðaraðferð hafi meira 

vægi.  

 

Þegar dómstólar beita lögmæltum refsiákvörðunarástæðum 1. mgr. 70. gr. hgl. vísa 

þeir til ákveðinna töluliða greinarinnar. Beiting töluliðanna í dómsmálum á það til að 

vera nokkuð óskýr, þá frá því sjónarmiði hver áhrif töluliðanna eru nákvæmlega í 

tilteknu dómsmáli. Af dómaframkvæmd má sjá að dómstólar vísa til liða 1. mgr. 70. 

gr. hgl. en skýra ástæður þess oft aðeins að hluta eða alls ekki.  

Miklir hagsmunir eru í húfi þegar refsing er ákveðin og því mikilvægt að dómstólar 

skýri vel frá því hvað felst í ákvörðunum þeirra og hvaða ástæður liggja að baki þeim. 

Því má velta því fyrir sér hvort dómurum beri ekki sú skylda að skýra þær ástæður 

sem liggja að baki hvers og eins töluliðs 1. mgr. 70. gr. hgl. sem vísað er til, hvort 

sem áhrif þeirra eru mikil eður ei. Hvort sem átt er við ákærða, brotaþola eða aðra 

sem hagsmuni hafa í dómsmálum er mikilvægt að það sé ekki of erfitt að átta sig á því 

hvers vegna dómstóll kemst að niðurstöðu sinni. Ef ástæðurnar sem liggja að baki 

ákvörðunar við beitingu töluliða 1. mgr. 70. gr. hgl. yrðu skýrðar með nákvæmari 

hætti má ætla að niðurstöður dómsmála yrðu skýrari fyrir vikið. 
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