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Úrdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað fyrst og fremst um hlutdeild, sbr. 22. gr. almennra hegningarlaga nr. 

19/1940. Tilgangur ritgerðarinnar er að gera grein fyrir mikilvægi þess að greina mörkin á milli 

hlutdeildar og samverknað þar sem annað hugtakið er til refsilækkunar en hitt til refsiþyngingar. 

Fjallað er um háttsemi sem telst til hlutdeildar ásamt því að greina frá inntaki hugtaksins. 

Hlutdeildarverknaður er þegar tveir eða fleiri fremja refsiverðan verknað í sameiningu, þá er t.d. 

um að ræða aðalmann í broti og annan sem hlutdeildarmann sem nær oftast leiðir til refsilækkunar. 

Í samverknaði sbr. 2. mgr. 70. gr. hgl. á sama við, tveir eða fleiri fremja verknað í sameiningu en 

í því tilfelli leiðir það til refsiþyngingar. Það er því ljóst að mikilvægt er að skýra þessi hugtök og 

greina hvaða háttsemi fellur undir hvort hugtakið. Í ritgerðinni er fjallað um hugtakið í sitthvoru 

lagi og þar eftir gerður samanburður, einnig er fjallað um tvo brotaflokka sem höfundur valdi til 

þess að skýra mörkin þar á milli. Höfundur valdi því dóm þar sem hlutdeild í manndrápsmálum 

kom fram annars vegar og samverknað í manndrápsmálum hins vegar, einnig valdi höfundur að 

fjalla um dóm þar sem hlutdeild í stórfelldri líkamsáras kom til sögu, ásamt dóm þar sem 

samverknaður átti sér stað í stórfelldri líkamsáras. Í báðum málunum sem fjallað var um í 

stórfelldri líkamsáras var um að ræða verkskipta aðild og má telja í þeim málum sem fremur óskýrt 

hvort hugtakið eigi við. Sama á við um manndrápsmál, en þar má telja að allir aðilar sem eiga hlut 

í verknaðinum skuli bera ábyrgð sem samverknamenn, nema það sé sanna hver aðilanna hafi í raun 

og verið orðið brotaþola til bana. Afbrot sem falla undir framangreinda brotaflokka eru meðal 

þeirra afbrota á Íslandi sem hafa sem þyngstu refsinguna, höfundur taldi því mikilvægt að mörkin 

á milli hlutdeildar og samverknaðar séu skýr í þeim brotaflokkum og því áhugavert að fjalla um 

þá flokka. Til þess að leggja stuðning á umfjöllunarefni ritgerðarinnar er mikið um 

dómaframkvæmd í ritgerðinni, var það gert til að leggja enn meiri áherslu á hvernig háttsemi 

hlutdeildar og samverknaðar birtist í ýmsum dómsmálum, en einnig eru dómarnir til að sjá hvernig 

dómstólar á Íslandi hafa verið að skýra mörkin á milli hlutdeildar og samverknaðar, en ekki eru til 

margar heimildir á Íslandi um eftirfarandi umfjöllunarefni.  
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1. Inngangur 

Í þessari ritgerð er meginumfjöllunarefnið hlutdeild í verknaði, sbr. 22. gr. almennra hegningarlaga 

nr. 19/1940.1 Hlutdeild í verknaði er þegar tveir eða fleiri menn fremja afbrot í sameiningu, en 

þegar hlutdeildarábyrgð kemur til sögu í dómaframkvæmd leiðir það oftast til málsbóta 

afbrotarmanns eða refsilækkunar. Um samverknað, sbr. 2. mgr. 70. gr. hgl. er einnig að ræða þegar 

tveir eða fleiri menn fremja afbrot í sameiningu, hins vegar er munur á réttaráhrifum beggja 

ákvæðanna en samverknaður leiðir til refsiþyngingar. Það er áhugavert að samverknaður og 

hlutdeild geti komið til álita í sömu aðstæðum, enda hefur verið erfitt að greina mörkin þar á milli. 

Það er því mikilvægt að greina og skýra mörkin þar á milli. 

Tilgangur ritgerðarinnar er að greina hvað hlutdeild í verknaði sé og hvernig hlutdeildarverknaður 

birtist í ýmsum málum. Einnig er tilgangur ritgerðarinnar að fjalla léttilega um samverknað og 

skýra betur mörkin á milli samverknaðar og hlutdeildarverknaðar. Í ritgerðinni verður farið yfir 

dóma sem dæmdir hafa verið hér á landi til stuðnings efninu, en vegna lengdartakmarkana og tíma 

var ekki farið í sérstaka dómarannsókn. Þess í stað ákvað höfundur að afmarka viðfangsefnið og 

voru fjórir dómar valdir sérstaklega til þess að sýna hvernig háttsemi hlutdeildar og samverknaðar 

kemur fram í manndrápsmálum, sbr. 211. gr. hgl. og stórfelldri líkamsárás, sbr. 2. mgr. 218. gr. 

sömu laga. Þeir dómar sem voru valdir voru bæði eldri og nýlegir dómar, en dómarnir voru valdir 

með það í huga að það kæmi frekar skýrt fram, annaðhvort með málsatvikum eða í 

dómaframkvæmd, hvernig háttsemi hlutdeildar eða samverknaðar væri.   

Aðildir í refsiverðum brotum geta verið með mismunandi hætti. Þá getur aðili verið einn að verki 

bæði þegar það kemur að skipulagi og framkvæmd. Hins vegar getur verið að margir aðilar komið 

að verknaðinum. Ef tveir eða fleiri fremja afbrot í sameiningu getur þátttaka hvers og eins verið 

mismunandi og því mis veigamikil þegar kemur að skipulagi og framkvæmd brotsins. Hver aðili 

ber ábyrgð á sinni þátttöku í afbroti og því mikilvægt að skilgreina vel hver þátttaka hvers og eins 

var enda er refsiábyrgð mismunandi eftir því hver þátttaka aðila er og hversu yfirgripsmikil hún 

er. 2 

Ritgerðin byrjar í kafla tvö á umfjöllun almennt um hlutdeild, en þar er farið meðal annars léttilega 

yfir þróun á hlutdeildarákvæðinu í almennum hegningarlögum. Einnig er farið yfir 

 
1 Hér eftir hgl.  
2 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 39 
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hlutdeildarákvæðið þar sem hverri málsgrein er skipt í undirkafla og skýrð nánar með 

dómadæmum. Því næst er farið yfir hlutdeildarheimildir til að skýra betur hvernig rýmka megi 

refsiábyrgð hlutdeildarverknaðar. Í þriðja kafla er fjallað um saknæmisskilyrði hlutdeildar, en þar 

er fjallað um þau refsiskilyrði sem einstaklingar þurfa að uppfylla til að geta borið refsiábyrgð. Í 

hinum almennu hegningarlögum má finna lögfestar reglur um saknæmisskilyrði. Í fjórða kafla 

ritgerðinnar er fjallað um almenn einkenni hlutdeildarverknaðar, en þar er tekið fram að 

meginreglan sé sú að hlutdeildarverknaður geti ekki verið refsiverður nema aðalverknaður sé 

refsinæmur. Í undirköflum fjórða kafla er fjallað um flokkun hlutdeildar, en hlutdeildarverknað 

má meðal annars flokka í verklega hlutdeild og sálræna hlutdeild. Í byrjun fimmta kafla er farið 

yfir samverknað og því næst farið í meginefni ritgerðarinnar, að greina mörkin á milli hlutdeildar 

og samverknaðar, en nokkur dómadæmi eru tekin í tveimur brotaflokkum til að varpa ljósi á skilin 

milli hlutdeildar og samverknaðar. Í lok kaflans er svo farið yfir ákvörðun refsingar og hvaða áhrif 

það hefur þegar háttsemi aðila telst til hlutdeildar annars vegar og samverknaðar hins vegar. Einnig 

er gefið dæmi um undantekningu á hlutdeildarverknaði í dómi þar sem hlutdeildarmaður fékk 

þyngri refsingu en aðalmaður.  



 

3 

2. Hlutdeild 

2.1. Þróun hlutdeildarákvæðis 

Refsilöggjöf íslendinga er upprunalega komin frá Dönum, en 1859 var skipuð nefnd til að semja 

og setja saman frumvarp til almennra hegningarlaga. Árið 1869 tóku svo í gildi hin almennu 

hegningarlög sem voru góð bót á sínu sviði, enda víðamikil löggjöf. Frá árinu 1859 til ársins 1940 

voru miklar breytingar í refsifræði og því mörg ákvæði sem hreinlega féllu úr gildi. Miklar 

breytingar voru á III. kafla laganna og þá sérstaklega um hlutdeildarreglur, en með breytingunni 

urðu reglurnar einfaldari og óbrotnari. Einnig tók í gildi sú breyting að hlutdeild yrði aðeins 

refsiverð á grundvelli eins ákvæðis og að skiptin í mismunandi tegundir yrðu felld á brott. Þó er 

gerð undantekning á því sbr. 4. mgr. 22. gr. hgl. þar sem enn er fjallað um eftirfarandi hlutdeild.3  

2.2. Almennt 

Í 22. gr. laga nr. 19/1940 um almenn hegningarlög er fjallað um þær reglur sem varða hlutdeild 

aðila í refsiverðum brotum. Í ákvæðinu er hlutdeild lýst þannig að þátttaka aðila í afbroti, hvort 

sem það er í orði eða verki, fortölum, hvatningu eða á annan hátt, á þátt í því að brot er framið.4 

Um frjálsar refsilækkunarheimildir er fjallað í 2. mgr. ákvæðisins, í 3. mgr. er kveðið um 

refsibrottfallsheimild, í síðustu og 4. mgr. er fjallað um regluna um eftirfarandi hlutdeild. Ákvæði 

22. gr. hgl. er eftirfarandi: 

Hver sá maður, sem með liðsinni í orði eða verki, fortölum, hvatningum eða á annan hátt 

á þátt í því, að brot samkvæmt lögum þessum er framið, skal sæta þeirri refsingu, sem við 

brotinu er lögð. 

Ef hlutdeild einhvers þátttakanda í brotinu er smávægileg, eða er í því fólgin að styrkja 

áform annars manns, sem áður er til orðið, svo og þegar brot er ekki fullframið eða 

fyrirhuguð þátttaka hefur misheppnast, má dæma hann í vægari refsingu en þá, sem 

lögmælt er við brotinu. 

Þegar svo stendur á, sem í annarri málsgrein segir, og sömuleiðis, ef manni hefur orðið á 

af gáleysi að taka þátt í broti, má láta refsingu falla niður, ef brotið á undir 

hegningarákvæði, þar sem ekki er sett þyngri refsing en [fangelsi allt að 1 ári]. 

Nú er brot fullframið, og skal þá sá, sem veitir brotamanni sjálfum eða öðrum liðsinni til 

þess að halda við ólögmætu ástandi, er skapast hefur fyrir brotið, eða nýtur hagnaðar af 

 
3 Alþingistíðindi, 1939-1940, A-deild, þskj. nr. 1. Bls. 359-360. 
4 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 131. 
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því, sæta refsingu eftir ákvæðum þessarar greinar, enda taki önnur ákvæði laga ekki til 

verknaðar hans. 

2.2.1. 1. mgr. 22. gr. hgl. 

Inntak hlutdeildar ræðst að miklu leyti hvernig verknaðarlýsing afbrots er ásamt 

fullframningarstigi þar sem um er að ræða hlutdeild, en hlutdeild stendur ávallt með öðru 

lagaákvæði, almenn einkenni hlutdeildarverknaðar eru óháð því hver aðalverknaðurinn er. Það er 

ekki tilgreint með tæmandi hætti í 1. mgr. 22. gr. hgl. hvaða háttsemi skuli falla undir ákvæðið 

heldur aðeins nefnd nokkur dæmi. Þrátt fyrir það er hlutdeild sjálfstætt brot.5 Af 1. mgr. 22. gr. 

hgl. má túlka það svo að aðgreina skuli hlutdeild í verknaði frá aðalverknaði og er það því almennt 

talið sem minna brot en aðalverknaður. Niðurstöður í dómsmáli kunna að fara á þann veg, að 

sakfellt verði fyrir hlutdeildarverknað óháð refsiábyrgð aðalmanns, enda verður ásetningur til 

hlutdeildar að vera öllu jöfnu að standa til þess að brotið sé fullframið þó svo að atbeini 

hlutdeildarmanns sé einungins að undirbúningsstigi brots. Það má því sjá með lýsingu 1. mgr. 22. 

gr. hgl. að háttsemi sem getur fallið undir ákvæðið sé víðtæk, en hlutdeild er hvorki skilgreind eða 

bundin við þátttöku í skipulagi eða undirbúningi refsiverðs verknaðs. Háttsemi getur því jafnvel 

verið þátttaka sem er ekki skaðleg eða hættuleg en tengist þó refsinæmum aðalverknaði sem leiðir 

að refsiábyrgð fyrir hlutdeild verði ákvörðuð sjálfstætt. Til að átta sig enn betur á því, hvað felst í 

því að liðsinna öðrum í orði eða verki, með hvatningu eða á annan hátt skv. 1. mgr. 22. hgl. er 

áhugavert að skoða Hrd. 27/2010 en sá dómur er gott dæmi um hvernig hlutdeildarmaður getur átt 

þátt í broti með því að skipuleggja og gefa leiðbeiningar án þess að taka þátt í atvikinu sjálfu. 

Málsatvik var að V og M voru gefin að sök fyrir að hafa ruðst inn á heimili A til að stela úrum, 

skartgripum og öðru verðmæti en einnig var þeim gefið að sök að hafa ráðist á A, bundið hann og 

skilið hann eftir á gólfinu í fjötrum, með þeim afleiðingum að A hlaut skrámur, mar og önnur 

eymsl. Í málinu var AK sakaður fyrir að eiga hlutdeild í málinu með því að skipuleggja innbrotið 

og þjófnað ásamt því að hafa gefið V leiðbeiningar og fyrirmæli, tekið þýfið og komið því í hendur 

á óþekktum manni. Í skýrslu sem M gaf hjá lögreglunni tekur hann fram að AK hafi sent hann 

ásamt V til að brjótast inn í húsið til þess að stela verðmætum hlutum. Að sögn M fór AK einnig 

með þeim fyrir utan umrætt hús nokkrum dögum áður þar sem hann sýndi þeim í hvaða herbergi 

mætti finna verðmætin ásamt því að gefa nánari leiðbeiningar. Niðurstaða Hæstaréttar gegn V og 

 
5 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 136. 
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M var sú að þeir voru sakfelldir fyrir að hafa brotið gegn 2. mgr. 226. gr., 231. gr. og 252. gr. hgl. 

AK var sakfelldur fyrir að vera hlutdeildarmaður í málinu og því gerst sekur um brot gegn 244. gr. 

hgl. sbr. 1. mgr. 22. gr. sömu laga. Í málinu má sjá að AK hafi gerst sekur sem hlutdeildarmaður 

með því að skipuleggja innbrot í hús A og þjófnað á verðmætum hlutum. Þrátt fyrir að V og M 

hafi verið sakfelldir fyrir frelsissviptingu, innbrot og ránsbrot var AK ekki sakfelldur fyrir að vera 

hlutdeildarmaður í ránsbroti, enda var það sannað að upphaflegur ásetningur verknaðarins hafi 

verið innbrot. Þess má einnig geta að AK var ekki á vettvangi þegar verknaðurinn breyttist úr 

innbroti yfir í rán og því réttast að sakfella AK fyrir hlutdeild í þjófnaði. 

2.2.2. 2. mgr. 22. gr. hgl. 

Með 2. mgr. 22. gr. hgl. er heimilt að ákvarða vægari refsingu fyrir hlutdeildarverknað sem venja 

ber af. Það á þá við smávægleg brot, t.d. tilraun til hlutdeildar eða hlutdeild til tilraunar.6 Almennt 

er gert ráð fyrir að refsing sé þyngri fyrir aðalverknað heldur en hlutdeildarbrot, en ef sá 

einstaklingur sem tekur þátt í smávægilegum brotum, tekur þátt með því að styrkja áform annars 

manns, eða fyrirhuguð þátttaka hefur misheppnast og brotið er ekki fullframið, má dæma vægari 

refsingu á þann aðila sbr. 2. mgr. 22. gr. hgl.7 Tilgangurinn með þessu ákvæði er því að rýmka 

refsiábyrð þannig hún nái einnig til þeirra athafna sem verknaðarlýsing er um en ákvæðið nær ekki 

til. Sök hvers og eins er því metin sjálstætt eftir afstöðu manns í broti. Hver þátttakandi er því 

dæmdur fyrir sitt hlutverk í brotinu og refsingin í takt við það. Þá er hægt að láta refsiábyrgð ná til 

þeirra aðila sem tóku minni þátt í brotinu en eiga hins vegar einhvern þátt í. Dæmi má nefna um 

211. gr. hgl. en ákvæðið fjallar um refsiábyrgð sem lögð er á vegna manndráps, „Hver, sem sviptir 

annan mann lífi, skal sæta fangelsi, ekki skemur en 5 ár, eða ævilangt.“ Í þessu ákvæði má túlka 

að hér sé verið að gera ráð fyrir aðeins einum afbrotamanni, þrátt fyrir þann möguleika að fleiri en 

einn geti komið að málinu.   

2.2.3. 3. mgr. 22. gr. hgl.  

Refsibrottfallsheimild fyrir gáleysishlutdeild er að finna í 3. mgr. 22. gr. hgl. en sú heimild kemur 

til álita ef einhver af ástæðum 2. mgr. 22. gr. hgl. kemur til sögu. Þá er heimilt að láta refsingu 

falla niður líkt og tekið er fram í ákvæðinu. Það á þó aðeins við ef aðalverknaður er ekki þyngri en 

það sem nemur fangelsi að einu ári. Þetta á því við smávægileg brot. Refsibrottfallsheimildum skv. 

 
6 Alþingistíðindi, 1939-1940, A-deild, þskj. nr. 1. Bls. 360. 
7 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 131. 
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3. mgr. 22. gr. hgl. hefur ekki verið beitt oft í dómaframkvæmd, en eftir því sem höfundur kemst 

næst er aðeins einn dómur til þar sem gáleysishlutdeild hefur verið notuð en ákærðu voru sýknuð. 

Í Héraðsdómi Austurlands 2. nóvember 2011 (S-49/2011) voru málsatvik þau, í stuttu máli, að A 

og B ásamt meðákærðu C og D var gefið að sök þjófnaður á Hótel Capitano er varðar 244. gr. hgl. 

sbr. 1. mgr. 22. gr. hgl. C og D rændu meðal annars frosnu kjöti, áfengi og peningum. Að sögn C 

hafði hann fengið lykil af hótelinu frá B sem hafði unnið á hótelinu. Það þótti sannað að A og B 

hefðu látið meðákærðu C og D fá lykil af hótelinu en þó ósannað að ásetningur þeirra hafi verið 

að láta frá sér lykilinn til þess eins að fremja þjófnað á hótelinu, hafið því verið um að ræða 

gáleysisverknað. Brot er varðar 244. gr. hgl. er aðeins refsað ef um sé að ræða ásetning en sama á 

við sé um hlutdeild að ræða, ákærðu A og B var því gefin sýkn af ákæru. 

2.2.4. 4. mgr. 22. gr. hgl. 

Í 4. mgr. 22. gr. er fjallað um eftirfarandi hlutdeild, en eftirfarandi hlutdeild felst í því að aðili verði 

afbrotamanni eða öðrum liðsinni til að viðhalda ólögmætum verknaði sem skapast hefur eftir að 

afbrot er fullframið, eða hefur notið hagnaðar af því.8 Eftirfarandi hlutdeild tekur því mið á að 

brotið sé fullframið. Mikilvægt er að ákvarða mörkin á milli samtímis og undanfarandi hlutdeildar 

og svo eftirfarandi hlutdeildar, en 4. mgr. skýrir það með orðalaginu „nú er brot fullframið“. Dæmi 

þar sem eftirfarandi hlutdeild kom til sögu má skoða Hrd. 214/1978 en þar var A gefin að sök 

eftirfarandi hlutdeild með því að veita meðákærðu aðstoð að flytja lík á óskekktan stað og þannig 

fela ummerki um brot og geti því varðað 211. gr., sbr. 4. mgr. 22. gr. hgl. Þau skilyrði sem aðili 

þarf að uppfylla sbr. að hljóta hagnaðar eða halda við ólögmætu ástandi voru ekki talin eiga hér 

við enda hlaut A ekki neins hagnaðar á að aðstoða meðákærðu að hylma brotið, en þegar A 

aðstoðaði meðákærðu var brotið nú þegar fullframið og var því talið brot A varða 2. mgr. 112. gr. 

hgl.  

Í dóminum var komist að því að þegar ákærði aðstoðaði meðákærðu, hafi brotið verið fullframið 

enda væri brotaþoli nú þegar látinn. Það er því ljóst að skilyrði 4. mgr. 22. gr. hgl. þurfi að liggja 

greinilega fyrir svo hægt sé að láta mann sæta refsiábyrgð fyrir eftirfarandi hlutdeild. 

 
8 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 140. 
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2.3. Hlutdeildarheimildir  

Í 22. gr. hgl má finna hina almennu reglu um hlutdeildarheimild. Reglan er einskorðuð við almenn 

hegningarlög, rétt eins og önnur ákvæði í III. kafla laganna, sem þýðir að reglan tekur ekki til 

sérrefsilagaákvæða sbr. „að brot samkvæmt lögum þessum er framið“. Hlutdeildarheimildin leggur 

refsiábyrgð á þann sem er liðsinni í orði, verki, fortölum, hvatningum eða á einhvern annan hátt 

og á hann þátt í því að brot er framið samkvæmt hegningarlögunum.9 Í greinagerð til 22. gr. hgl. 

er tekið fram að hlutdeildarheimildin sé einskorðuð við almenn hegningarlög. Hinsvegar er tekið 

fram í greinagerðinni að „að sjálfsögðu“ megi beita hlutdeild analógískt utan laganna þegar 

skilyrði eru fyrir hendi.10 Eins og hefur verið tekið fram er 22. gr. einskorðuð við almennu 

hegningarlögin, en til þess að löggjafinn og eftir atvikum dómstólar geti enn frekar rýmkað 

refisábyrgðina svo hún nái til hlutdeildarverka á sviði sérrefsilaga verða þeir að beita ákveðnum 

leiðum til að ná því fram. Rýmka má refsiábyrgð með þrennu móti: 1) Sjálfstæðar 

hlutdeildarheimildir, 2) Lögjöfnun frá 22. gr. hgl. sem eru sömu sjónarmið og lögjöfnun til 

tilraunarákvæðis sbr. 20. gr. hgl. og svo 3) Lögákveðin tilvísun til hgl. þar sem sérstaklega er tekið 

fram í lögum þegar hlutdeild er um að ræða.11 

2.3.1. Sjálfstæðar hlutdeildarheimildir 

Sjálfstæðar hlutdeildarheimildir er ekki aðeins að finna í hegningarlögunum heldur ná þær einnig 

til sérrefsilaga. Talsvert meira er um heimildir sem varða hlutdeild heldur en t.d. tilraun. Í 

hegningarlögunum má nefna meðal annars ákvæði 88. gr., 112. gr. og 135. gr., einnig má finna 

hlutdeild í hilmingarákvæðunum sem má finna í t.d. 254. gr. Í framangreindum ákvæðum er ekki 

ákært á grundvelli 22. gr. hgl. heldur er ákært á grundvelli sjálfstæðu hlutdeildarheimildarinnar. 

Við skýringu á þessum ákvæðum verður að byggja á þeim efnisskilyrðum sem setja hvert þeirra 

fyrir refsiábyrgð.12 Í Hrd. 214/1978  reyndi á 2. mgr. 112. gr. hgl. Í dómsmáli voru K, S og T gefin 

að sök á manndrápi á ásettu ráði, með því að verða G að bana og koma líki fyrir á ókunnum stað. 

A var gefin refsiverð sök eftirfarandi hlutdeildar með því að veita K, S og T liðsinni við að 

fjarlægja og koma líki G fyrir á ókunnum stað og þannig leitast við að afmá ummerki brotsins, í 

tvö skipti, en A flutti lík G síðar á annan stað í bifreið sem A hafði til umráða. Í dóminum var tekið 

 
9 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 133. 
10 Alþingistíðindi, 1939-1940, A-deild, þskj. nr. 1. Bls. 360. 
11 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 133-135 
12 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 135. 
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fram að háttsemi A hafi tálmað rannsókn málsins með því að aðhafast og aðstoða meðákæru að 

fela lík G, „Hins vegar var ákærði með verknaði sínum að tálma rannsókn á broti meðákærðu, og 

varðar það atferli hans við 2. mgr. 122. gr. almennra hegningarlaga“. Með fyrrnefndu atferli þótti 

ákærði A hafa gerst brotlegur skv. 2. mgr. 122. gr. hgl.   

Eins og fram hefur komið ná sjálfstæðar hlutdeildarheimildir ekki aðeins til hegningarlaganna 

heldur einnig til sérrefsilaga. Sem dæmi um hlutdeildarheimild í öðrum lögum má nefna ákvæði 

3. mgr. 100.gr. lög nr. 50/1987 um umferðarlög.13 Ákvæðið hljómar svo „brot gegn lögum þessum 

eða reglum sem framið er eftir fyrirmælum eða með vitund og vilja eiganda ökutækis eða 

stjórnanda í starfi skal honum einnig refsað fyrir brotið“. Í sömu grein er einnig tekið fram að 

sekta megi lögaðila samkvæmt II. kafla hgl. ef brot hafi verið honum til hagsbóta. Sem dæmi þar 

sem dæmt hefur verið á grundvelli þessa ákvæðis má nefna dóm Héraðsdóms Suðurlands 9. 

nóvember 2007 (S-367/2007). Í málinu var Y hf. dæmt fyrir að hafa ekki skipulagt störf og 

tilhögun starfa í samræmi við reglugerð nr. 662/2006 um aksturs- og hvíldartíma ökumanna, mátti 

það telja svo að það væri fyrirtækinu til hagsbóta að láta ökumenn vörubifreiðar aka án þess að 

taka hvíld.  

Hlutdeild er því ekki aðeins að finna í einum lögum heldur eru ýmis lög sem innihalda ákvæði þar 

sem hlutdeild kemur til sögu. Refsiábyrgð í hverju ákvæði fyrir sig verður því að byggja á þeim 

efnisskilyrðum sem hafa verið sett, en ekki verður beitt sjálfstæðum hlutdeildarheimildum með 

22. gr. hgl heldur standa þær sér.14 

2.3.2. Lögjöfnun frá 22. gr. hgl. 

Lögjöfnunin frá 22. gr. hgl. gerir það kleift að teygja refsiábyrgð til allra sem hafa tekið þátt í 

refsiverðum verknaði. Þessi ábyrgðarregla er í rauninni í takt við grundvallaratriði refsiréttar, en 

þar er tekið fram að hver maður beri ábyrgð persónulega á þeirri athöfn, sem stuðlar að refsiverðri 

háttsemi. Lögjöfnun frá ólögmæltum tilvikum refsiréttar til almenna hluta almennra hegningarlaga 

sbr. 22. gr. er frekar ólík þeirri sem almennt er fjallað um í lögfræði. Ekki er verið að ræða 

samkvæmi á milli frumlags ákvæðis heldur er háttseminni sem heild jafnað til nákvæmlega 

samskonar háttsemi, sem er oftast að gerólíkum andlögum.15 Ekki er algengt að sakfellt sé á 

 
13 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 135. 
14 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 135. 
15 Viðar Már Matthíasson. Lögjöfnun sem refsiheimild. Bls. 13. 
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grundvelli lögjöfnunar þar sem skilyrðin sem uppfylla þarf eru frekar ströng. Algengara er því að 

almenna hluta almennra hegningarlaga sé beitt með lögjöfnun yfir sérrefsiákvæði. Má þá nefna 

ákvæði hlutdeildar sem dæmi.16 Hæstiréttur hefur þónokkrum sinnum beitt 22. gr. með lögjöfnun. 

Sem dæmi má nefna Hrd. 472/2008 en í því máli voru níu aðilar ákærðir fyrir brot gegn 

höfundarlögum nr. 73/1972 með því að gera ólögmæt eintök af höfundarréttarvernduðu efni, vista 

það á nettengdum tölvum og birta í hópi fólks á lokuðu svæði. Allir níu einstaklingarnir voru 

fundnir sekir í héraðsdómi sem Hæstiréttur staðfesti. Einn af þeim var einnig ákærður fyrir að eiga 

hlutdeild í brotunum. Var ákærði B sakfelldur fyrir að hafa hýst og haft umsjón með miðlæga 

nettengipunktinum. Athæfi opnaði greiðan aðgang meðákærðu að gjaldfrjálsum aðgangi að 

höfundarréttarvörðu efni sem þeir hefðu ella ekki haft aðgang að endurgjaldslaust. Ákærði B er 

því hlutdeildarmaður í brotum þeirra, háttsemi ákærða fellur því undir 1. mgr. 22. gr. hgl.   

2.3.3. Lögákveðin tilvísun til hegningarlaga 

Í sérrefsilögum má finna víða ákvæði sem vísa í hlutdeildarábyrgð 22. gr. hgl., til III. kafla eða til 

laganna í heild. Gilda þá ákvæði hgl. í öllum atriðum, nema annað sé tekið fram í viðkomandi 

lagaákvæði. Algegnast er að tilraun og hlutdeild komi við söguna í þessum tilvísunum, en 

undantekningar er þó að finna, þar sem aðeins er vikið að hlutdeild. Sem dæmi um það má skoða 

5. tl. 31. gr. í lögum nr. 25/1975 um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um 

fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir, en þar er ekki vísað beint í sjálf hegningarlögin heldur er 

vísað til hlutdeildarmanna, svo segir: „Hlutdeildarmönnum skal refsað samkvæmt 1. og 4. tölul. 

þessarar greinar...“ efnisskilyrði eru því ekki alveg skýr, en það er ljóst að líklega væri 22. gr. höfð 

til hliðsjónar til skýringar.17  

 
16 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 134. 
17 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 135. 
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3. Saknæmisskilyrði 

Svo að einstaklingar geti borið refsiábyrgð þarf að fullnægja þeim refsiskilyrðum sem eru tengd 

verknaðarlýsingu refsiákvæðisins. Í almennum hegningarlögum má finna lögfestar almennar 

reglur sem fjalla um saknæmisskilyrði fyrir almenn hegningarlög en ákvæðin eru einskorðuð við 

þau. Saknæmi er hugtak sem er skv. lögum bundið við huglæga afstöðu gerandans til refsinæms 

verknaðar. Samkvæmt þeim ákvæðum sem fjalla um saknæmi er verknaður ekki refsniæmur nema 

hann sé unninn af gáleysi eða ásetningi.18  Í 18. gr. hgl. fjallar um saknæmisskilyrði laganna, en 

þar segir: „Verknaður, sem refsing er lögð við í lögum þessum, er ekki saknæmur, nema hann sé 

unninn af ásetningi eða gáleysi. Fyrir saknæmisskilyrðigáleysisbrot skal því aðeins refsa, að 

sérstök heimild sé til þess í lögum“. Það má sjá í ákvæðinu að hugtakið skiptist í tvo hluta: ásetning 

annars vegar og gáleysi hins vegar. Það má þó sjá víðsvegar í almennum hegningarlögum og 

öðrum, mismunandi heiti yfir hugtakið, en dæmi má taka um orðlagið í 117. gr. hgl. þar sem er 

notað „vísvitandi“ fyrir ásetning og 141. gr. sömu laga þar sem „vanræksla“ er notuð yfir gáleysi.19 

Samkvæmt ákvæðinu má sjá á framsetningu þess að aðeins sé refsað fyrir brot sem unnin eru af 

gáleysi eða ásetningi. Hins vegar er aðeins refsað fyrir brot sem er af gáleysi ef það er tekið fram 

í lögunum.  

Í 19. gr. hgl. er tekið fram og lögð áhersla á að gáleysi sé lágmarkskrafa refsingar þegar um 

tjónsbrot er að ræða: „Sé refsinæmi verknaðar, eða aukin refsing við honum, bundið því skilyrði 

samkvæmt þessum lögum, að verkið hafi í för með sér tilteknar afleiðingar, telst því skilyrði ekki 

fullnægt, nema gáleysi sakbornings megi að minnsta kosti um afleiðingarnar kenna, eða því, að 

sakborningur hefur ekki gert sér far um að afstýra eftir mætti hættu þeirri, er verkið hafði í för 

með sér, þegar er hann varð hennar var.“ Líkt og má sjá hér að framan er tekið fram að 

sakborningur þurfi að lágmarki að hafa sýnt af sér gáleysi þegar um er að ræða tjónsbrot. Í 

frumvarpi til hgl., í lögunum sjálfum eða lögskýringargögnum, er lítið sagt til um skilgreiningu á 

inntaki gáleysis og ásetnings. Hins vegar má finna eftirfarandi skilgreiningu um tjónsbrot í bók 

Jónatans Þórmundssonar, Afbrot og refsiábyrgð II: 

 
18 Ragnheiður Bogadóttir.  Líkamsárasir samkvæmt 2. mgr. 218. gr.almenna hegningarlaga. Þegar sá sem sætir 

líkamsárás hlýtur bana af atlögu. Bls. 836. 
19 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð II. Bls. 12-13. 
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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 afleiðing 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 brots).“20 

Ásetningur og gáleysi eru skilgreind að jafnaði jafnrétthá um grundvöll refsiábyrgðar. Þau standa 

því hlið við hlið, hvort sem það er lögmælt eða ólögmælt. Sama grundvallarhugmyndin liggur að 

baki ásetningi og gáleysi, en það felst í huglægri afstöðu geranda til verkanaðar. Hún telst þá 

annaðhvort ámælisverð eða vítaverð gagnavart öðrum. Skilgreiningu á gáleysi má einnig finna í 

sömu bók Jónatans Þórmundssonar, en þar er fræðilegri skilgreiningu lýst á þann hátt: 

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 til þeirrar varkárni, sem af honum mátti ætlast. 21 

3.1. Hlutdeild af ásetningi 

Meginregla um andlag ásetnings er fullgild um hlutdeildarásetning, en ásetningur verknaðarins 

verður að taka til allra efnisþátta eins og verknaðinum er lýst fullfrömdum í verknaðarlýsingu 

refsiákvæðis.22 Sama á við þar sem fullframningarstigið er fært fram, þar sem hlutdeild er í broti. 

Það er því ljóst að ekki skiptir máli hvort að hlutdeild sé aðeins takmörkuð við hluta af 

verknaðinum, hvort sem það snýr að undirbúningi eða minniháttar þátttöku hlutdeildarmannsins, 

svo lengi sem það sannar að ásetningur hlutdeildarmannsins hafi verið að fullfremja brotið. Þá er 

það sama um ásetning hlutdeildarmanns, ef ásetningurinn var t.d. þjófnaðarbrot en gerandinn er 

staðinn að verki, þar af leiðandi þróast það í ránsbrot. Eru allar líkur á því að hlutdeildarmaðurinn 

sé aðeins dæmdur fyrir hlutdeild í þjófnaðarbroti en fái ekki dóm fyrir ránsbrot, þar sem 

ásetningurinn var aðeins til innbrots. Til hliðsjónar má skoða Hrd. 519/1991, málavextir voru þeir 

 
20 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð II. Bls. 60. 
21 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð II. Bls. 122-123. 
22 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 142. 
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að X og Y voru ákærðir fyrir rán og manndráp. X veittist að brotaþola Ú með hnúajárni á kreppum 

hnefa nokkrum sinnum í andlitið eða þar til að Ú missti meðvitund.  Á meðan leitaði Y að veski í 

fórum Ú en X hélt áfram að slá í andlit Ú meðan hann lá meðvitundar- og varnarlaus. Árás X leiddi 

til dauða Ú. Tilgangur ákærðu var að ræna Ú og hafa af honum fé, en ákærðu höfðu komið sér 

saman um hvernig framkvæmd ránsins ætti að vera. Ásetningurinn var að rota Ú og gera hann 

þannig óvígan. Brot X var heimfært til 2. mgr. 218. gr. þar sem þau hefðu getað gert sér grein fyrir 

hættunni sem árásin hefði getað haft í för og var brot Y að sömu rökum til 2. mgr. 218. gr., sbr. 

22. gr. hgl.  

3.2. Hlutdeild af gáleysi 

Líkt og kemur fram í 18. gr. hgl. verður ekki refsað vegna gáleysisbrots nema sérstök heimild sé 

til þess í lögunum. Um hlutdeild af gáleysi getur verið að ræða hvort sem um er að ræða gáleysis- 

eða ásetningsbrot aðalmanns og getur sá verknaður verið refsiverður. Einnig er vert að taka fram 

að heimilt er að sakfella og refsa fyrir gáleysishlutdeild í gáleysisbroti.23 Til að virða fyrir sér betur 

hvernig gáleysishlutdeild geti komið fram í dómsmálum má skoða dóm Héraðsdóm Norðurlands 

vestra 16. júlí 2013 (S-10/2012). Málavextir voru þeir að A keyrði vöruflutningabifreið Y með 

vélavagn Z án nægilegrar aðgæslu, en vélavagn sem hann keyrði var ekki útbúinn á þann veg sem 

reglugerðir kveða um. Vagnlestin var því ekki í lögmætu ástandi. Vegna ástands vélavagnsins 

leitaði vagninn til vinstri sem varð til þess að ákærði ók vagnlestinni á aðra bifreið með þeim 

afleiðingum að ökumaður bifreiðarinnar lést samstundis. Ákærða A var gefin að sök manndráp af 

gáleysi. B, sem var forsvarðsmaður og aðaleigandi einkahlutafélagins E, sem átti vörubifreið Y 

ásamt vélavagninum Z, var einnig ákærður fyrir hlutdeild í ofangreindu manndrápi af gáleysi. Átti 

fyrirtæki B að tryggja að vörubifreið og vélavagn væru með þeim hætti að hægt væri að haga 

hleðslu vagns með öruggum hætti og í samræmi við þau lög og reglugerðir sem voru í gildi.  

Ákærða B var gefin að sök hlutdeild að manndrápi í broti gegn 215. gr. hgl. sbr., 22. gr. sömu laga.  

 
23 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 143. 
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4. Hlutdeildarverknaður 

4.1. Aðalverknaður, fullframning og tilraun 

Samkvæmt orðalagi 1. mgr. 22. gr. hgl. er ekki um refsinæman verknað að ræða nema að 

aðalverknaður geti talist refsinæmur, „...á þátt í því, að brot samkvæmt lögum þessum er framið.“ 

Meginreglan er því sú að hlutdeildarverknaður getur ekki verið refsiverður nema aðalverknaður sé 

refsinæmur, nema að sérákvæði heimili annað. Í 214. gr. hgl. má finna dæmi um þegar 

aðalverknaður er refsilaus en hlutdeild í verknaðinum er refsiverð, „Ef maður stuðlar að því, að 

annar maður ræður sér sjálfum að bana, skal hann sæta [fangelsi allt að 1 ári] eða sektum. Sé það 

gert í eigingjörnum tilgangi, skal refsa með fangelsi allt að 3 árum.“ Hér felst það í því að 

aðalverknaðurinn er aðili sem tekur sitt eigið líf, og er það refsilaust, og svo að hlutdeildarmaður 

sem stuðli að sjálfsvígi. Það getur þó reynst erfitt að sanna tengslin þar á milli. Tilraun til 

hlutdeildar getur átt við þegar um er að ræða hvatningu til aðalverknaðar, en oftast fer saman 

fullframningarstig aðalverknaðar og hlutdeildar, þó á það ekki alltaf við.24 Ef hvatning til 

aðalverknaðar ber ekki árangur en aðalverknaður er þó fullframinn með hvatningu frá öðrum er 

þátttaka þess hlutdeildarmanns tilraun til hlutdeildar sbr. Héraðsdóm Reykjavíkur 20. maí 2011 

(E-5239/2010) þar sem stefnda var ákærð vegna tilraunar til hlutdeildar með því að kaupa tvo miða 

í Norrænu til Litháen fyrir ákærðu með þeim ásetningi að flytja inn fíknefni til landsins, 

fullframning til innflutnings fíkniefna, tókst ekki. Stefnda kvaðst hafa keypt miða aðeins með þeim 

ásetningi að aðstoða vini vina sinna sem gátu ekki sjálfir keypt miða. Stefnda átti að fá 

endurgreidda miðana. Kvaðst stefnda ekki vita hverjir þessir aðilar væru eða hvert erindi þeirra 

væri með ferðinni. Í niðurstöðu héraðsdóms var stefnda sýknuð af ákæru en þar kemur fram að 

hátterni stenfnanda hafi beint til þess að hún hafi ekki haft neinn grun um hver áætlun ferðarinnar 

væri. Þrátt fyrir að stefnda hafi verið sýknuð af ákæru er þetta ágætt dæmi og gefur manni hugmynd 

um hvernig tilraun til hlutdeildar getur verið, en í fyrirgreindu máli komst upp um ákærðu eftir að 

lögreglunni bárust upplýsingar um fyrirhugaðan innflutning fíkniefnis. Einnig er til hlutdeild í 

tilraun en þá hefur aðili ekki náð að fullframningu í verknaði og er því um að ræða tilraun til 

afbrots, þátttaka manns í hlutdeild er því aðeins raunarverk.25 Sem dæmi um hlutdeild í tilraun má 

skoða Hrd. 274/2004 en þar var ákærði X dæmdur fyrir hlutdeild í tilraun til þjófnaðar. X hafði 

farið með meðákærða S á vettvang innbrotsins ásamt því að gera S grein fyrir hvar mætt finna 

 
24 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 136. 
25 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 136. 



 

14 

þýfið án þess að fara inn í húsnæðið. Fellur þessi háttsemi ákærða undir hlutdeild til tilraunar 244. 

gr. hgl. sbr. 1. mgr. 20. gr., sbr. 1. mgr. 22. gr. hgl.  

4.2. Sérgreind hlutdeildarábyrgð 

Í frumvarpi almennra hegningarlaga kemur fram í athugasemdum greinargerðarinnar um 22. gr. 

að hlutdeild í verknaði skuli vera metin sjálfstætt hjá hverjum og einum og eftir hver afstaða eða 

tilraun hvers og eins er.26 Það má því sakfella hlutdeildarverknað óháð því hver ábyrgð aðalmanns 

sé, þ.e. að hægt er að sakfella hlutdeildarmann fyrir hlutdeild í broti og á móti getur aðalmaður 

verið sýknaður vegna sönnunar eða sakhæfisskorts sbr. 14. og 15. gr. hgl. Hlutdeild þarf að vera 

sérgreind, en hún þarf að beinast persónulega að ákveðnum einstaklingi eða ákveðnum hópi fólks, 

en einnig þarf hlutdeildin að beinast að tilteknu broti eða brotategund. 

4.3. Athöfn og athafnaleysi í hlutdeildarverknaði 

Samkvæmt greinargerð um 1. gr. hgl. má sjá að lögin taka bæði til athafnaleysis og til athafnar, en 

þar er tekið fram að ákvæði greinarinnar eigi bæði við um refsiverðan verknað og refsivert 

athafnaleysi.27 Hlutdeild í verknaði kann að vera í formi athafnaleysis, getur þá athafnaleysi aðila 

leitt til refsiábyrgðar á grundvelli hlutdeildarábyrgðar. Óbeint athafnaleysi getur verið til dæmis ef 

starfsmaður í verslun hefur gert samning við innbrotsþjóf að læsa ekki útidyrahurðinni eða jafnvel 

að skilja peningakassann í verslunninni eftir opinn. Athafnaleysi kann þó að vera matsatriði í 

ólögákveðnum tilvikum ef aðili er viðstaddur refsiverðan verknað. Ef aðili bregst ekki við til að 

koma í veg fyrir refsiverðan verknað er það ekki samasemmerki um að sá aðili verði ákærður fyrir 

athafnaleysi, enda má ganga út frá því að ekkert samkomulag hafi verið um að ræða. Það felst í 

hugtakinu athafnaleysi að sá brotlegi hafi brugðist ákveðinni athafnaskyldu sem honum ber að 

framkvæma. Í almennum hegingarlögum má finna refsiákvæði sem lýsa verknaði á þann hátt að 

hann feli í sér athöfn. Sem dæmi má nefna 257. gr. hgl. sem fjallar um eignaspjöll:  

Hver, sem ónýtir eða skemmir eigur annars manns eða sviptir hann þeim, skal sæta sektum 

eða fangelsi allt að 2 árum. Sömu refsingu varðar að senda, breyta, bæta við, þurrka út eða 

eyðileggja með öðrum hætti án heimildar gögn eða forrit sem geymd eru á tölvutæku formi 

og ætluð eru til tölvuvinnslu. 

 
26 Alþingistíðindi, 1939-1940, A-deild, þskj. nr. 1. Bls. 359. 
27 Alþingistíðindi, 1939-1940, A-deild, þskj. nr. 1. Bls. 354. 
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Eignaspjöll eru dæmigerð athöfn þar sem einstaklingur veldur tjóni eða skemmir eigur með því 

t.d. að brjóta eigur annarra eða með öðrum beinum skemmdarverkum. Athafnaleysi í sama dæmi 

er svo þegar aðili hefur tengsl við vettvang eða aðdragandi skemmdarverks sé á þann veg að hann 

sinnti ekki björgunarskyldu sinni við sjálft skemmdarverkið.28 

4.4. Form hlutdeildarverknaðar 

Í 1. mgr. 22. gr. hgl. er hlutdeild lýst þannig að hún geti komið fram í ýmiskonar myndum, „Hver 

sá maður, sem með liðsinni í orði eða verki, fortölum, hvatningum eða á annan hátt á þátt í því...“. 

Líkt og kemur fram í ákvæðinu getur hlutdeild komið fram í orði sem og verki, má því flokka 

hlutdeildarverknað í verklega hlutdeild, þar sem aðili útvegar t.d. verkfæri eða fjár og sálræna 

hlutdeild, þar sem aðili t.d. hvetur til brotsins. 

4.4.1. Verkleg hlutdeild 

Verkleg hlutdeild getur verið bæði fólgin í liðsinni með orðum eða verki og getur hún komið fram 

á öllum stigum undirbúnings eða framkvæmda. Í greinagerð um hlutdeild í 1. mgr. 22. gr. eða í 

ákvæðinu sjálfu er hvergi tekið fram dæmi um hvernig verkleg hlutdeild sé. Um liðsinni í verki 

má nefna dæmi um þegar aðili stendur vörð á vettvangi afbrots, sé tilbúinn með flóttabíl, útvegar 

verkfæri eða vopn, útvegar heimilisfang eða útvegar fjármagn til framkvæmda. Sem dæmi um 

hlutdeild í verki má skoða Hrd. 331/2011. Í dómsmálinu var I ákærður fyrir hlut sinn í vopnuðu 

ráni. I hafði vitað hvað stæði til fyrr um daginn og tók það að sér að aka bifreið til og frá 

brotavettvangi. I beið úti í bíl meðan Z og Y fóru inn í verslun og höfðu á brott 10.000 krónur. 

Varðar brot I við 252. gr. hgl., sbr. 1. mgr. 22. gr. sömu laga. Þegar kemur að verklegri hlutdeild 

með orðum á við liðsinni, þar sem aðili hefur t.d. ráðlagt, leiðbeint, gefið upplýsingar eða gefið 

kennslu til annars. Þá er dæmi um hlutdeild í orðum t.d. þegar aðili kennir öðrum að opna 

peningaskáp eða gefur upp upplýsingar til að auðvelda aðila afbrot.29 Sem dæmi um verklega 

hlutdeild með orðum má vísa aftur í Hrd. 274/2004 þar sem X hafði upplýst S um hvar væri að 

finna skjávarpa í skrifstofuhúsnæði, en sú háttsemi að vísa aðalmanni á brotastað fellur undir 

verklega hlutdeild, enda unnin í nánum tenglsum við brotið. 

 

 
28 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 84. 
29 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 139. 
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4.4.2. Sálræn hlutdeild 

Með sálrænni hlutdeild er átt við hvernig það er hægt að hafa áhrif á viljann til afbrots. Hefur það 

áhrif á ráðagerðir og ákvörðunartöku aðalmanns. Tjáning sem flokkast undir sálræna hlutdeild 

getur verið sett fram á ýmsan hátt, en sú tjáning birtist langoftast í orðum en getur þó komið fram 

með svipbrigðum, bendingum og öðru látbragði. Í 1. mgr. 22. gr. er tekið dæmi um fortölur og 

hvatningar.30 Það má telja að alvarlegustu hvatningarnar í refsiverðu broti séu undirróður og 

hvatamennska, en með þeim gjörðum er verið að reyna vekja ákveðna hugmynd eða koma henni 

inn hjá öðrum einstaklingi til að fremaja ákveðið brot. Til að skýra betur hvernig sálræn hlutdeild 

geti birst í dómsmálum má skoða Hrd. 143/1966. Í málinu þótti ákærði S hafa gerst brotlegur með 

því að misnota stöðu sína sem starfsmaður í vörugeymslu E hf. með því að ráðstafa 

ótollafgreiddum bifreiðum til Ó án þess að það hafi verið búið að greiða tolla, flutningsgjöld og 

hluta af innkaupaverði. Ó var gefin að sök fyrir hlutdeild í atferli S með því að hvetja S til 

fyrrgreinds atferlis, með fullyrðingum sem hann hefði getað séð fyrir að Ó myndi ekki standa við. 

Einnig lofaði Ó S áfengisgjöfum við afhendingu hverrar bifreiðar. Hæstiréttur komst að þeirri 

niðurstöðu að S hafi gerst brotlegur meðal annars gegn 249. gr. hgl. og Ó gegn 249. gr., sbr. 1. 

mgr. 22. gr. hgl.  

Í málinu er skýrt að um sé að ræða hvatningu og loforð sbr. 1. mgr. 22. gr. hgl., enda hafi Ó hvatt 

S til verknaðar með loforðum, en hvatning er ekki, eins og sagt hefur verið, eina form tjáningar í 

sálrænni hlutdeild, heldur geta ýmsar tjáningar átt við, meðal annars loforð, hótanir og skipanir. 

Þannig geta orð verið viðhöfð til þess eins að neyða eða blekkja annan aðila til refsiverðra verka.31  

 
30 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 139. 
31 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 139-140. 
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5. Aðgreining hlutdeildar og samverknaðar 

5.1. Almennt um samverknað 

Í 2. mgr. 70. gr. hgl. er vísað til samverknaðar en ákvæði segir til um að samverknaður sé þegar 

tveir eða fleiri menn hafi samvinnu um framkvæmd refsiverðs verknaðar og standi jafnt að vígi 

við ákvarðanir og framkvæmd, skal taka það að jafnaði til greina til þyngingar á refsingunni.32  

Samvinna aðila kann að vera verkaskipt. Þrátt fyrir það geta þó allir samverkamenn talist vera 

aðalmenn í broti, þ.e. ef sakborningar hafa komið sér saman um skipulag og framkvæmd verknaðar 

má viðra þátttöku þeirra allra sem samverknað þrátt fyrir að þeir taki ekki allir þátt við eiginlega 

framkvæmd brotsins. Yfirleitt er það því virt sem refsiþyngingarástæða.33 Algengt er að sjá 

samverknað í fíkniefnabroti og í innflutningi á fíkniefnum, en þá er verkaskipting oftast virt sem 

ein heild, en þá kann verkaskiptingin að vera á þann veg að einn eða fleiri sjái um að fjármagna 

innflutninginn, einn eða fleiri að flytja það inn og svo einn eða fleiri sem fjármagna fíkniefnin. 

Þessir aðilar kunna að vera allir samverkamenn í brotinu og standa jafnt að vígi að brotinu og 

ásetningi þess. Í Hrd. 148/2013 má sjá gott dæmi þar sem samverknaður kemur til sögu, en 

málsatvik voru sú að AK, B og S fóru í sameiningu að húsi A þar sem F var meðal gesta 

húseiganda. Í málinu var sannað að B hafi með ásetningi beitt F talsvert miklu ofbeldi en F hlaut 

alvarleg meiðsli vegna atferlis ákærða, en B barði hann með trébarefli í hnakkann með þeim 

afleiðingum að sauma þurfti sjö spor í höfuð F. Þá var einnig sannað að ákærðu, AK, B og S hafi 

sammælst um og skipulagt framangreinda atlögu og af þeim sökum var ótvírætt um samverknað 

að ræða. Það var því slegið föstu að háttsemi AK, B og S hafi varðað við 2. mgr. 218. gr. hgl. og 

voru þeir því allir sakfelldir samkvæmt því refsiákvæði. Í umræddum dómi kemur skýrt fram að 

ákærðu hefðu sammælst um að fara í félagi saman að húsi A og á þar af leiðandi leiðandi 2. mgr. 

70. gr. hgl. við, en í því ákvæði er kveðið á um að hafi fleiri menn en einn unnið verk í sameiningu, 

skal að jafnaði taka það til greina til þyngingar refsingunni. 

Dómur þessi er skýrt dæmi um samverknað í líkamsáras en í dómnum og gögnum máls kemur það 

fram að það hafi verið fyrirfram ákveðið að safna saman liði til að fara að heimili brotaþola til þess 

eins að veitast að honum með vopnum og bareflum. 

 

 
32 Jónatan Þórmundsson. Viðurlög við afbrotum. Bls. 258. 
33 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 145. 
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Það má sjá með lýsingu samverknaðar að erfitt geti verið að greina samverknað og hlutdeild í 

afbrotum og getur það reynst torvelt í íslenskri réttarframkvæmd. Mikilvægt er að greina muninn 

á milli enda leiðir hlutdeild oftast til refsilækkunar, meðan samverknaður leiðir almennt til 

refsiþyngingar, enda má telja að brot, sem eru framin í sameiningu af mörgum aðilum, séu mun 

hættulegri en þau sem eru framin af einum aðila. 

5.2. Samanburður á hlutdeild og samverknaði 

Líkt og hefur komið fram í greinargerðinni eiga hlutdeild og samverknaður bæði við þegar tveir 

eða fleiri aðilar fremja afbrot. Það getur því reynst erfitt að aðgreina á milli markanna sem liggja 

á milli háttseminnar sem má telja til hlutdeildar eða samverknaðar. Mikilvægt er að greina á milli 

hvort eigi við í afbrotum, enda eru réttaráhrifin mismunandi. Hlutdeild leiðir almennt til 

refsilækkunar en samverknaður til refsihækkunar.34 Það er margt óljóst þegar kemur að inntaki 

hlutdeildar hvar línan liggur gagnvart verknaði aðalmanns og samverknaði fleiri aðila sbr. 2. mgr. 

70. gr. hgl. Til þess að greina samanburð á hlutdeild og samverknaði og hvar hreinlega mörkin 

liggja þar á milli, er mikilvægt að skoða hvernig íslenskir dómstólar hafa dæmt í ákveðnum málum 

og hvernig þeir vega á milli hvaða háttsemi skuli teljast til hlutdeildar og hvaða háttsemi eigi við 

samverknað. Hér eftir verður skoðuð háttsemi og verkskipting aðila í tveimur brotaflokkum, en 

rýnt verður í manndrápsmál og mál um stórfellda líkamsárás. Í framangreindum brotaflokkum er 

mikilvægt að greina mörkin á milli hlutdeildar og samverknaðar, enda eru þessir brotaflokkar 

meðal þeirra sem hafa þyngstu refsinguna.  

5.3. Hlutdeild og samverknaður í manndrápsmálum sbr. 211. gr. hgl.  

5.3.1. Hlutdeild skv. 211. gr., sbr. 22. gr. hgl. 

Hlutdeild í manndrápum er ekki aleng á íslenskri réttarframkvæmd en það er þó að finna mál þar 

sem hlutdeildarbrot koma við sögunnar. Í 211. gr. hgl er ekki að finna neina heimild til 

refsilækkunar en ákvæðið er svohljóðandi: „Hver, sem sviptir annan mann lífi, skal sæta fangelsi, 

ekki skemur en 5 ár, eða ævilangt“. Þrátt fyrir að engin heimild komi fram í ákvæðinu eru fjórar 

heimildir sem geta verið teknar til greina, þar á meðal 22. gr. hgl. Þó svo að refsilækkunarástæður 

þyki eiga við í málum leiðir það ekki endilega til þess að refsing sé lækkuð niður fyrir þá heimild 

 
34 Jónatan Þórmundsson. Viðurlög við afbrotum. Bls. 258. 
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sem tekin er fram í ákvæðum, sbr. 211. gr. hgl þar sem refsimark er 5 ár.35 Telja má að manndráp 

séu meðal alvarlegustu brotanna sem framin séu hér á landi. Það má því telja að 

endurgjaldssjónarmiðin séu með meira vægi heldur en varnarástæður þegar refsing sé ákveðin. 

Ekki má telja að nein fyrirstaða sé í því að tveir eða fleiri menn hafi orðið öðrum manni að bana í 

sameiningu og verið dæmdir fyrir manndráp, enda má finna þá heimild til hlutdeildar í 22. gr. hgl. 

Þegar um er að ræða hlutdeild í ásetningarbroti verður brot þeirra sem á í hlut að ná til allra þátta 

verknaðarins, en þá er átt einnig við afleiðingar verknaðarins, enda er lýst í 211. gr. hgl. að 

verknaðurinn er fullframin hafi hann ákveðna afleiðingu í för með sér, meðal annars með því að 

svipta annan mann lífi.36 Til að skoða hlutdeildarbrot nánar í manndrápum má líta til Hrd. nr. 

8/1998 en í eftirfarandi dómi er að finna gott dæmi þar sem hlutdeildarbrot í manndrápi kemur við 

sögu án refsilækkunar. Málavextir voru þeir að ákærðu Ó og S hittu brotaþola L á skemmtistað í 

Reykjavík. Fengu svo ákærðu síðar um kvöldið L í bifreið sína til að fara á annan skemmtistað. 

Fóru þeir með L í staðinn í Heiðmörk í því skyni að taka af honum fé og skilja hann þar eftir. 

Réðust Ó og S á L með höggum og barsmíðum en einnig lét ákærði S þrettán kílóa stein falla á 

höfuð L að minnsta kosti tvisvar sinnum þar sem hann lá varnarlaus. Ó sparkaði einnig og lamdi 

margsinnis í höfuð L og að lokum óku þeir bifreið yfir höfuð og líkama L tvisvar sinnum þar sem 

Ó var undir stýri. Afleiðingar ákærðu urðu brotaþola L að bana en ákærðu Ó og S náðu veski L 

sem í voru 8.000 krónur og höfðu á brott með sér. Atferli Ó og S þótti varða við 252. gr. og 211. 

gr. hgl., hins vegar verður ekki farið nánar í brot þeirra er varðar 252. gr. hgl. Við krufningarskýrslu 

kom fram að gríðamiklir áverkar voru á líkinu en einnig voru miklir höfuðáverkar sem sýnir að 

veitt hafi verið að honum með barefli eins og steini. Í skýrslunni kom fram að ákverkar á líkinu, 

eftir að bifreið hafði keyrt yfir hann, hafi komið eftir að L lést. Kom þá fram að dánarorsök L hafi 

verið að sökum höfuðáverka sem hann varð fyrir eftir að S hafði lamið hann með steininum. 

Héraðsdómstóll taldi Ó ekki hafa uppfyllt skilyrði 211. gr. hgl. en Ó hafði í framurði sínum haldið 

því fram að hann hafi ekki séð L þegar hann ók af stað og því hafi það verið óviljaverk er hann 

keyrði bifreið yfir L. Þótti héraðsdómstóli framburður Ó ótrúverðugur enda hafi það komið í ljós 

að hann hafi keyrt yfir hann vísvitandi án þess að hafa athugað hvort að L hafi verið látinn. Því var 

ekki hægt að sakfella Ó um 211. gr. hgl. enda hafði það verið sannað í krufningarskýrslu að L hefði 

 
35 Árnína Steinunn Kristjánsdóttir og Sigríður Hrefna Hrafnkelsdóttir. “Manndráp af ásetningi – dómar Hæstaréttar 

1900-2000”. Bls. 180. 
36 Árnína Steinunn Kristjánsdóttir og Sigríður Hrefna Hrafnkelsdóttir. “Manndráp af ásetningi – dómar Hæstaréttar 

1900-2000”. Bls. 169. 
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látist vegna höfuðáverka af steini sem S lét falla á hann. Ó var dæmdur af héraðsdómi Reykjaness 

til tilraunar til manndráps skv. 211. gr. sbr. 1. mgr. 20. gr. hgl. og var dæmdur til að afplána 8 ár, 

enda hafi hann keyrt vísvitandi yfir L án þess að vita hreinlega hvort hann væri látinn eður ei. 

Málinu var skotið til Hæstarréttar, sem komst að þeirri niðurstöðu að réttast væri að meta þátttöku 

Ó sem hlutdeild sbr. 22. gr. hgl. og að meta ætti háttsemina heildstætt, enda er almennt talið að 

heimilt sé að dæma fyrir hlutdeild þrátt fyrir að ákært hafi verið fyrir aðalverknað, enda fellst 

hlutdeildarverknaður sem minna brot í lýsingu ákæru á aðalverknaði. Hæstiréttur dæmdi því Ó 

fyrir verknaðinn sbr. 2. mgr. 22. gr., en Hæstiréttur taldi að Ó hafi veitt S liðsinni við verknaðinn, 

en ekki var hægt að telja hann sem samverkamann þar sem sannað var í krufningarskýrlsu að S 

hafi svipt L lífi. Ekki kom til refsilækkunar heldur hækkaði Hæstiréttur dóm Ó upp í 12 ár. 

 

Í framangreindum dómi var hægt að sanna hver þátttaka hvers hafi verið og hver hafi orðið 

brotaþola að bana, þar af leiðandi var hægt að dæma út frá því hver aðalmaður hafi verið í 

verknaðinum og hver hlutdeildarmaður. Það má því telja að ef hægt sé að sanna hver þátttaka hvers 

og eins hafi verið í broti megi ráða hverjir hlutdeildarmenn séu, að því gefnu að saknæmisskilyrði 

ásetnings séu uppfyllt. Það gefur augaleið að þrátt fyrir að refsilækkunarheimild hafi ekki verið 

heimiluð af Hæstarétti, fékk hlutdeildarmaðurinn samt sem áður mildari refsingu en sá sem var 

dæmdur sem aðalmaður í verknaðinum. 

5.3.2. Samverknaður skv. 211. gr., sbr. 2. mgr. 70. gr. hgl. 

Þegar tveir eða fleiri sakborningar hafa unnið refsiverðan verknað er mikilvægt að komast að því 

hvort að þeir hafi staðið nokkuð jafnt að vígi í undirbúningi og framkvæmd svo hægt sé að greina 

á milli verkaðildar og hvort um sé að ræða samverknað. Dómstólar gera miklar kröfur um sannanir 

þess hvort að sakborningar, fleiri en einn, hafi sammælst á einhvern hátt um verknað eða unnið 

það í sameiningu, enda skal virða samverknað að jafnaði til þyngri refsingar.37 Ekki hafa verið 

framin mörg manndráp á Íslandi og hvað þá þar sem tveir eða fleiri standa að verknaðinum, en 

fleiri mál hafa verið dæmd þar sem samverknaður kemur til sögu fremur en hlutdeild. Sem dæmi 

má nefna Hrd. 25/1991 en þar voru tveir menn ákærðir fyrir rán, nytjastuld og manndráp. 

Málsatvik voru þau að G og S fóru að bensínstöð í því skyni að spenna upp bensínsjálfsala og stela 

úr honum peningum, ásamt því að veitast að starfsmanni bensínstöðvarinnar. Framburður ákærðu 

 
37 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð I. Bls. 145. 
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um það sem leiddi að verknaðinum bar ekki saman og var því frásögn G hafnað enda 

fjarstæðukennd og andstæð skýrslu vitnanna. Það var hins vegar ljóst að þeir veittust að 

starfsmanni Þ, sem var einn mættur á vakt, með því að stinga hann mörgum stinnum í brjóst og 

bak, ásamt því að slá hann í nokkru sinnum í höfuð með þeim afleiðingum að þeir urðu honum að 

bana. G og S tóku því næst peninga og tékka úr peningaskáp að verðmæti 542.891 króna og flúðu 

af vettvangi í bifreið Þ. Í frásögn G segir hann að S hafi talað um það að drepa Þ og í framhaldinu 

höfðu báðir mennirnir sett upp hanska svo engin fingraför yrðu eftir. Einnig höfðu þeir meðferðis 

verkfæri til þess eins að beitast gegn Þ. Það má sjá í dóminum að ljóst hafi verið að ásetningur 

mannanna hafi verið að ræna bensínstöðina í fyrsta lagi, og í öðru lagi að veitast að Þ með 

lífshættulegum verkfærum og ráða honum bana. Í dóminum var ekki hægt að sanna hvor mannanna 

hefði orðið Þ að bana eða hvor hefði stungið hann í brjóst eða hvor hefði veitt honum áverka á 

baki. Einnig var ekki hægt að sanna hvor þeir hafi slegið Þ í höfuðið með „melspírunni“ á jarðhæð 

bensínstöðvarinnar. Það var þó sannað að S hefði boðið fram „melspíruna“ til þess að berja Þ. Það 

var einnig sannað að G hefði þá í framhaldinu slegið Þ með „melspírunni“ í afgreiðslu 

bensínstöðvarinnar, enda fundust heilaslettur á G ásamt ummerkjum á vettvangi.  

Það var ekki hægt að sanna hvor mannanna hefði í raun og veru verið valdur dauða Þ, en það mátti 

þó telja að háttsemi þeirra beggja hefði leitt til hans. Í málinu þótti sannað að ásetningur þeirra 

beggja hafi verið til verksins og því hafi saknæmisskilyrði 211. gr. hgl verið uppfyllt. Vegna þess 

að ekki var hægt að sanna hvaða högg hafi verið honum að bana voru báðir G og S látnir bera jafna 

sök í málinu. Refsiákvörðun Hæstaréttar var sú að um væri að ræða samverknað og bæri það því 

refsiþyngingu, sbr. 211. gr., sbr. 2. mgr. 70. gr. hgl.  

5.4. Hlutdeild og samverknaður í stórfelldum líkamsárásum sbr. 2. mgr. 218. gr.  

5.4.1. Stórfelld líkamsárás skv. 2. mgr. 218. gr., sbr. 2. mgr. 22. gr. hgl. 

Í ákvæði 218. gr. er fjallað um líkamsáras sem maður hefur valdið öðrum þannig tjón verði á 

líkama eða heilbrigði. Verknaðarlýsing ákvæðisins er frekar einföld en aðeins er tekið fram að 

verknaðurinn þurfi að vera „vísvitandi“. Í ákvæðinu eru tvær málsgreinar og fara þær eftir 

alvarleika afleiðinga. Í 1. mgr. 218. gr. varðar fangelsi allt að 3 árum eða sektar, en 2. mgr. 218. 

gr. varðar fangelsi allt að 16 árum, enda á sú málsgrein við um stórfellda líkamsárás. Undir 2. mgr. 

218. gr. falla brot undir þar sem hættulegum aðferðum hefur verið breitt, en einnig þar sem 

alvarlegar afleiðingar líkamsárásar eiga sér stað, sem leiða meðal annars til bana. Dæmi um mál 
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þar sem dæmt hefur verið vegna stórfelldrar líkamasárásar sem leiddi til bana manns má skoða 

Hrd. 519/1991, en sá dómur var reifaður léttilega í kafla 3.1.  

Í málinu var Y ákærð fyrir hlutdeild í manndrápi sbr. 211. gr. en þó til vara 2. mgr. 218. gr. hgl., 

sbr. 22. gr. Einnig var Y ákærð fyrir rán skv. 252. gr. hgl. Y hafði lokkað Ú í húsasund til þess að 

ræna hann. Í húsasundinu beið X til þess eins að ráðast á Ú og hafa af honum pening og afleiðingar 

árásarinnar leiddu Ú til bana. Upphafleg áætlun Y og X var að lokka menn í húsasund þar sem X 

myndi bíða, vopnaður hnúajárni og ráðast þar á mennina og hafa af þeim pening. Í dóminum var 

því tekið fram og skýrt að þau hefðu mátt sjá fyrirfram þá hættu sem myndi skapast að ráðast á 

annan með hættulegu vopni sem og hnúajárni. Ekki var þó hægt að sanna fyrir dómi að X hefði 

getað séð þær afleiðingar fyrir. X var því sýknaður af ákæru fyrir brot á 211. gr. hgl. Í dóminum 

var samt sem áður sannað að X hefði getað séð fyrir og vitað hvaða hætta gæti orðið með því að 

ráðast á annan mann með hnúajárni, en í framburði ákærða X tók hann fram að Y hafi hvatt hann 

áfram að slá Ú síðustu tvö högginn sem urðu honum að bana, en einnig þótti hafa komið næg 

sönnun fram til að styðja þann framburð. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að X hefði gerst 

sekur um brot gegn 2. mgr. 218. gr. og Y sem hlutdeildarmaður í árásinni og hefði gerst sekur gegn 

2. mgr. 218. gr., sbr. 22. gr. hgl.  

Í framangreindum dómi má sjá að vafaatriði gætu komið upp gagnvart X sbr. 2. mgr. 218. gr. hgl. 

þar sem X tók ekki þátt í að berja höggum á Ú. Hins vegar er ljóst og var það sannað að X hvatti 

til verknaðarins sbr. 1. mgr. 22. gr. Ásetningur hlutdeildarmanna verður að ná til allra þátta 

verknaðarins og á það einnig við ef hlutdeildarmaður veitir liðsinni vitandi hvaða verknaður á að 

fara fram.  

5.4.2. Stórfelld líkamsárás skv. 2. mgr. 218. gr., sbr. 2. gr. 70. gr. hgl. 

Samverknaður í stórfelldri líkamsárás skv. 2. mgr. 218. gr., sbr. 2. gr. 70. gr. hgl. er ekki of ólík 

hlutdeildarverknaði sbr. 22. gr. hgl. um sama verknað, en í báðum verknuðum eru tveir eða fleiri 

menn sem koma að verknaðinum. Það sem sker samverknað frá hlutdeild er að mennirnir sem 

fremja verknaðinn standa nokkurn veginn jafnt að vígi þegar það kemur að framkvæmd og 

ákvörðunartöku.38 Í Hrd. 453/2007 er gott dæmi um samverknaði í stórfelldri líkamsárás þar sem 

ákærðu stóðu jafnt að vígi í ákvörðunartöku sem og framkvæmd. Málsatvik voru sú að mennirnir 

 
38 Ragnheiður Bogadóttir.  Líkamsárasir samkvæmt 2. mgr. 218. gr.almenna hegningarlaga. Þegar sá sem sætir 

líkamsárás hlýtur bana af atlögu. Bls. 835 – 836. 
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K og X ruddust inn á heimili A sem leiddi til ágreinings milli A og X. Eftir atlögu stakk X farsíma 

í vasann svo hann gæti ekki hringt á lögreglu, fór af heimili A og gleymdi að síminn hafi verið í 

vasanum. Eftir að mennirnir höfðu yfirgefið íbúðina hringdi C í farsíma A. Í símtalinu varð 

ágreiningur á milli X og C en X taldi að C hefði kallað sig aumingja og fífl. Í framhaldinu náðu X 

og K að lokka C yfir í íbúð A til þess eins að ráðast á hann. Þegar C hafði komið til A réðst K á C 

með hafnaboltakyflu og sló hann nokkrum sinnum í bakið með þeim afleiðingum að hann féll í 

jörðina þar sem sparkað var í síðuna á honum. Að sögn vitnis var C síðan haldið niðri meðan X 

klippti af honum fingur með garðklippum. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að líkamsáras 

ákærðu gegn C varði 2. mgr. 218. gr. hgl. en einnig verði að líta til þess að ákærðu hafi framið 

brotið í sameiningu og varði því til 2. mgr. 70. gr. sömu laga. 

Í málalýsingu má sjá að um sé að ræða einkum hrottafengna árás og afleiðingar hennar. Þá er 

einnig að sjá að skipulagning og aðdragandi hennar beri vott um einbeittan ásetning. Það er því 

tvímælalaust hægt að sjá að um sé að ræða samverknað og því var litið til refsiþyngingar. Málinu 

var skotið til Hæstaréttar sem staðfesti dóm héraðsdóms ásamt því að lengja refsingu K um eitt ár. 

5.5. Ákvörðun refsingar 

Með ákvörðun refsinga er í víðtækasta skilningi átt við val á milli refsinga og annarra viðurlaga, 

hvort beita skuli fésekt, fangelsi eða varðhaldi. Einnig er átt við hvort það skuli koma til álita um 

skilorðsbundinn refsidóm að hluta eða að öllu leyti. Að lokum skal ákveða hver refsingin eigi að 

vera innan lögmæltra refsimarka. Í þrengri merkingu um ákvörðun á refsingu innan lögmæltra 

refsimarka er átt við þær ákvarðanir sem taldar eru upp í tilteknum refsiákvæðum séu innan þess 

ramma sem tilgreint er um. Þá þarf að taka tillit til og styðja við málsbætur, þyngingarástæður og 

refsilækkunar- og refsihækkunarástæður, líkt og þau ákvæði sem fjallað er um í greinargerðinni.39 

Í almennum hegningarlögum, nánar tiltekið í VIII. kafla er fjallað um þau atriði sem hafa áhrif á 

ákvörðun refsingar.40 Í kaflanum er meðal annars að finna ákvæði 70. gr. en þar eru talin upp þau 

ákvæði sem áhrif eiga að hafa á ákvörðun refsingarinnar innan hinna almennu refsimarka, en þau 

geta bæði verið til málsbóta eða til refsiþyngingar. Upptalningin í ákvæðinu er þó ekki tæmandi 

eins og tekið er fram í athugasemdum greinargerðar í frumvarpi hgl. Samverknaður sbr. 2. mgr. 

70. gr. leiðir til refsiþyngingar, en það má telja að ástæða þess sé sú, að meiri hætta geti skapast 

 
39 Þorgeir Ingi Njálsson. Hugleiðingar um ákvörðun refsingar. Bls. 14. 
40 Róbert R. Spanó. Um lög og rétt. Helstu greinar íslenskrar lögfræði. „Refsiréttur“. Bls. 366 
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þegar fleiri menn í sameiningu aðhafast í refsiverðum verknaði, heldur en þegar einn maður fremur 

verknaðinn. Það má telja að verknaðurinn geti orðið hættulegri og stærri ef fleiri en einn maður 

kemur að verknaðinum. T.d. í líkamsárásum getur brotaþoli orðið fyrir mun meira tjóni þegar fleiri 

koma að verknaðinum en einn. Sama á við rán. Ef tekið er dæmi um rán í banka þá komast fleiri 

aðilar upp með hærri upphæð heldur en einn aðili. Ákvörðun refsinga í samverknaði fer því eftir 

hvaða hlut hver og einn aðili á, bæði í ákvörðunartöku og í framkvæmd, en ef tekið er dæmi Hrd. 

25/1991 sem farið var yfir í kafla 5.3.2. var ekki hægt að sanna hvor mannanna hefði orðið 

brotaþola að bana og því var dæmt í því máli að um samverknað væri að ræða sbr. 2. gr. 70. gr.. 

Telja má að ef það hefði verið hægt að sanna hvor þeirra hafi orðið honum að bana líkt og var gert 

í máli Hrd. 8/1998, hefði niðurstaða Hæstaréttar líklegast verið á þann veg að annar hefði verið 

aðalmaður og hinn hlutdeildarmaður. 

Ekki er algengt að hlutdeildarmaður fái hærri refsingu eða aðalmaður, en þegar dómstólar taka 

ákvörðun um refsingu er skoðaðir margir þættir sem geta leitt til refsiþyngingar- eða refsilækkunar. 

Þrátt fyrir að óalgengt sé að hlutdeildarmaður fái hærri refsingu en aðalmaður er þó til dæmi þar 

sem dómstólar hafa dæmt á þann veg, sbr. Hrd. 157/2005. Í dóminum voru P og lögmaðurinn S 

ákærð fyrir skilasvik sbr. 4. tl. 1. mgr. 250. gr. hgl. Ákærðu höfðu gert fjárnám í fasteign P að 

fjárhæð 5.000.000 króna þrátt fyrir að krafa S á hendur P hafi verið mun lægri. Það var því talið 

að þau hefðu skert rétt þrotabú eiginmanns P til að öðlast fullnustu af andvirði fasteignarinnar á 

grundvelli dóms Hæstaréttar, þar sem P var dæmt til að greiða þrotabúi ákveðna upphæð. Sannað 

var að krafa S vegna vinnu fyrir P og eiginmann hennar hafi verið mun minni og því skert rétt 

lánardrottins til að öðlast fullnustu af fasteign. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að þau hefðu 

gerst sek um skilasvik og var S dæmdur sem hlutdeildarmaður í máli skv. 4. tl. 1. mgr. 250. hgl., 

sbr. 1. mgr. 22. gr. sömu laga. Þar sem S var lögmaður var talið að brot hans í máli þessu væru 

sérlega ámælisverð þar sem í þeim myndu felast brot á mikilsverðum starfsskyldum hans sem 

lögmanns. Refsing P var 4 mánuðir í fangelsi, meðan S var dæmdur til að sæta 8 mánuði í fangelsi. 

Hér var ekki hægt að telja S sem aðalmann í verknaðinum og heldur ekki hægt að telja að hér hafi 

verið um að ræða samverknað. Þrátt fyrir það fékk S þyngri refsingu þar sem S var starfandi 

lögmaður, enda átti hann sem lögmaður að fara eftir lögum í starfi sínu og rækta skyldur sínar af 

trúmennsku og samviskusemi.  
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6. Samantekt og niðurstöður 

Meginviðfangsefni ritgerðarinar er hlutdeildarverknaður sbr. 22. gr. hgl., en fjallað er um háttsemi 

manna sem fremja verknað í sameiningu og þau skilyrði sem þarf til svo hægt sé að flokka það 

sem hlutdeildarverknað annarsvegar og samverknað hinsvegar. Þá er fjallað um aðgreiningu á 

hlutdeild og samverknaði og tekið er dæmi um bæði hugtökin í tveimur brotaflokkum, þ.e. 

manndrápum og stórfelldri líkamsáras. Eins og undirtitillinn ber, „mörkin á milli hlutdeildar og 

samverknaðar,“ vildi höfundur leggja áherslu á mikilvægi þess að greina skuli hlutdeild og 

samverknað frá hvort öðru, enda hafa þau mismunandi réttaráhrif. Til þess að komast að niðurstöðu 

ákvað höfundur að fjalla fyrst um hlutdeildarverknað eins vel og ítarlega og lengartakmörk leyfðu, 

til þess að útskýra fyrir lesenda hvað hlutdeildarverknaður er og hvað það þýðir fyrir aðila sem 

eiga hlutdeild í verknaði. Léttilega var farið yfir samverknað og tekið dómadæmi um hvernig 

samverknaður getur birst í verknaði. Í lok ritgerðar var fjallað um fjóra mismunandi dóma: einn 

sem fjallaði um hlutdeild í manndrápsmáli, einn um samverknað í manndrápsmáli, einn um 

hlutdeild í stórfelldri líkamsáras og einn um samverknað í stórfelldri líkamsáras. Ástæða þess að 

þessir brotaflokkar voru valdir er sú að þeir hafa hvað þyngstu refsinguna sem hægt er að fá á 

Íslandi og því er mikilvægt að aðgreina samverknað og hlutdeild í þeim málum. 

Það er margt líkt með hlutdeild og samverknaði, en hugtökin geta bæði komið til sögu þegar tveir 

eða fleiri menn eru þátttakendur í refsiverðum verknaði. Það má því telja að mikilvægt sé að greina 

þar á milli þar sem hlutdeild er til málsbóta fyrir afbrotamann og leiðir oftast til refsilækkunar, 

meðan samverknaður leiðir til refsiþyngingar. Þegar verknaður er framinn og tveir eða fleiri 

einstaklingar standa jafnt að vígi er þó lítill vafi að annað komi til greina en samverknaður, sbr. 2. 

mgr. 70. gr. hgl. Það getur vafist fyrir manni ef aðilar hafa skipt á milli sín verkum þannig að hver 

og einn komi aðeins að í hluta af broti, hvort telja eigi það til samverknaðar eða hlutdeildar. Eins 

og fram hefur komið ákvað höfundur að velja manndrápsmál til að líta til dómaframkvæmdar, en 

þegar rannsóknarvinnan hófst að finna dóm þar sem um hlutdeild var að ræða, reyndist það vera 

erfitt, enda ekki margir dómar þar sem tekið er til hlutdeildar í þeim brotaflokki. Þegar kemur að 

211. gr. hgl. þarf ásetningur manns að liggja fyrir. Það er þó ekki nóg að ásetningur liggi aðeins 

fyrir til sakfellingar, heldur verður að sanna að aðilinn hafi í raun og veru framkvæmt verknaðinn. 

Samkvæmt dómadæmi í ritgerðinni í manndrápsmál má líta til þess að aðeins var hægt að dæma 

annan einstaklinginn í verknaðinum fyrir hlutdeild í manndrápi skv. 211. gr., sbr. 22. gr. hgl. þar 
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sem hægt var að sanna að annar aðilinn hafi orðið brotaþola að bana. Það má því álykta að hefði 

það ekki verið sannað að högg ákærða hafi orðið honum að bana hefði niðurstaða Hæstaréttar farið 

á annan veg, eða málið dæmt sem samverknaður. Í dómadæminu sem höfundur tók vegna 

samverknaðar í manndrápsmálum má einmitt sjá þá niðurstöðu. Þá höfðu ákærðu orðið brotaþola 

að bana en í málinu var ekki hægt að sanna hver hefði tekið það högg eða hver hefði stungið hann, 

sem varð honum að bana. Hæstiréttur dæmdi þá ákærðu fyrir samverknað skv. 211. gr., sbr. 2. 

mgr. 70. gr. hgl.  

Þegar kemur að stórfelldri líkamsáras sbr. 2. mgr. 218. gr. hgl. er tekið fram að verknaður þurfi að 

vera vísvitandi. Það þarf því að sanna ásetning hlutdeildarmanns í verkanðinum svo hægt sé að 

dæma til refsingar. Það kemur einnig til skoðunar ef tveir eða fleiri menn fremja afbrot, hvort það 

þurfi að sanna hlut hvers og eins í verknaðinum, eða hvort allir beri ábyrgð á verknaðinum í heild. 

Líkt og í dómadæmi um hlutdeild í stórfelldri líkamsáras, sem fjallað var um í kafla 5.4., má sjá 

að annar afbrotamannanna var hlutdeildarmaður, meðan hinn stóð sem aðalmaður. Til að aðgreina 

ákærðu í sundur í dómnum er hægt að telja að dómstóll hafi horft á verkskiptingu ákærðu, en annar 

(hlutdeildarmaður) hafði lokkað brotaþola í húsasund og hvatt til verknaðarins, á meðan hinn 

(aðalmaður) hafði ráðist á brotaþola með verkfæri sem varð honum að bana. Í 2. mgr. 218. gr. eru 

meðal annars tekin fram þau skilyrði að líkamsáras sé talin stórfelld ef hættuleg tæki eru notuð í 

verknaðinum. Það má því telja líklegt að aðilar í stórfelldri líkamsáras sem bera vopn og veitast að 

brotaþola verði dæmdir sem aðalmenn, meðan hinir sem voru á staðnum og hvöttu til verknaðar á 

einhver hátt verði dæmdir sem hlutdeildarmenn. Í öðru dómadæminu í sama brotaflokki má einmitt 

sjá dæmi þar sem báðir einstaklingarnir notuðu verkfæri á brotaþola, en þeir voru sakfelldir fyrir 

samverknað í brotinu.  

Höfundur komst að því að þrátt fyrir að refsingar fyrir hlutdeildarverknað leiði oftast til 

refsilækkunar og samverknað til refsiþyngingar eru til undantekningar, líkt og tekið er fram í kafla 

6., en þar mátti sjá dæmi þar sem dæmt var hlutdeildarmann til þyngri refsingar heldur en 

aðalmann. Einnig er vert að taka fram að samverknaður leiðir til refsiþyngingar á þeim forsendum 

að telja megi að ef fleiri menn taki þátt í verknaði geti hann orðið hættulegri.   
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