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Ágrip  

Þessi ritgerð er lögð fram til B.A.-próf í lögfræði við hug- og félagsvísindasvið Háskólans á 

Akureyri. Viðfangsefni þessarar ritgerðar er refsingar á Íslandi og þróun refsinga. Í fyrsta kafla 

er farið yfir upphaf laga á Íslandi og fjallað er um upphaf Grágás og refsingar sem því. Í öðrum 

kafla er farið yfir Járnsíðu og Jónsbók og refsingar samkvæmt Jónsbók. Farið er yfir þær 

líkamlegu refsingar sem fylgdu Jónsbók og m.a. meðferð á líkum manna eftir lát. Í þriðja kafla 

er farið yfir aðdraganda Stóradóms. Í fjórða kafla er farið yfir innleiðingu Norsku og Dönsku 

laganna. Í fimmta kafla er farið yfir almennu hegningarlög Íslands og setningarhátt þeirra og 

refsitegundir. Í sjötta kafla er farið yfir upphaf og þróun refsivistarstofnanna og uppruna 

fangelsa á Íslandi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract  

This thesis is submitted for a B.A degree in Law at the University of Akureyri. The subject of 

this thesis is to discuss the development of Icelandic law and the development of punishment. 

The first chapter reviews the beginnings of law in Iceland and discusses the beginnings of 

Grágás and its punishment. The second chapter reviews the law of Járnsíða and Jónsbók and 

punishments according to Jónsbók. The third chapter reviews Stóridómur and punishment 

according to Stóridómur. The fourth chapter reviews the implementation of the Norwegian 

and Danish laws. The fifht chapter reviews the general penal code of Iceland and its method 

of sentence and types of punishment. The sixth chapter covers the origins and development 

of the penitentiary and the origins of prisons in Iceland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Þakkir 

Ég hef lært ótal margt síðan ég hóf nám við Háskólann á Akureyri.  

Það kom aldrei annað til greina en að velja Háskólann á Akureyri og ég sé ekki eftir þeirri 

ákvörðun. Starfsfólkið í skólanum er frábært og rétta alltaf fram hjálparhönd. Ég mæli 

eindregið með skólanum og hlakka til að takast á við framhaldsnám í lögfræði. Ég er þakklát 

öllum þeim sem hafa fylgt mér í þessu skemmtilega ferli. Ég vil þakka Háskólanum á Akureyri 

og samnemendum mínum fyrir skemmtileg en samt sem áður krefjandi þrjú ár. Það er alltaf 

tilhlökkun að fara norður og eiga góðar stundir með samnemendum mínum og koma í skólann 

og vonandi fer ástandið að verða betra svo ég komist til Akureyrar sem fyrst. Ég vil þakka 

fjölskyldu minni fyrir alla hjálpina og hvatninguna og einnig vil ég þakka bestu vinkonu minni, 

Margréti Ósk og kærastanum mínum, Daníel fyrir að styðja mig í öllu sem ég geri og hafa alltaf 

trú á mér.  
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Inngangur 

Lög segja okkur til um hvað er refsivert og hvað ekki. Íslendingar eiga skrautlega sögu um lög 

og refsingar frá tímum þjóðveldisaldar fram að hegningarlögum. Á tímum Jónsbókar var fólk 

hengt, brennt og limlest fyrir þjófnað og morð og á tímum Stóradóms var tekið hart á 

siðferðismálum og einkum sifjaspellum, en við þeim var lögð dauðarefsing. Margt hefur breyst 

frá þeim tímum þegar fólk var dæmt í útlegð, dæmt til að þola líkamlegar refsingar og til dauða. 

Lögin hafa breyst með árunum því eru líkamlegar refsingar og dauðadómur loksins úr sögunni. 

Auk þess hefur verið mikil breyting á því hvað er talið refsivert.  

Í þessari ritgerð verður leitast við að varpa ljósi á þær breytingar sem hafa orðið á 

refsikenndum viðurlögum á Íslandi frá tímum Grágásar, Járnsíðu og Jónsbókar, Stóradómi og 

Norsku- og Dönsku laganna til hegningarlaganna sem við þekkjum í dag. Í ritgerðinni verður 

farið yfir hvernig refsingum var háttað áður fyrr, fyrir tíma fangelsisrefsinga og fjallað verður 

um upphaf og þróun fangelsa, frá stofnun þeirra og til dagsins í dag. Auk þess verður farið yfir 

önnur refsikennd viðurlög sem koma í stað fangelsisvistar.  
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1. Grágás 

Árið 930 varð Ísland lögbundið þjóðfélag en í því felst að landið var bundið lögum. Í lok 

landnámsaldarinnar var landið víða orðið byggt og landnemunum orðið ljóst að þörf var á 

lögbundnu ríkisvaldi. Þeir stofnuðu  sameiginlegt þing og var það kallað Alþingi, og var því veitt 

bæði dómsvald og löggjafarvald, og Ísland eignaðist sín fyrstu lög. 1 Grágás sem lagasafn 

íslenska þjóðveldisins, lýsir stjórnarháttum Íslendinga. Lögþættir Grágásar eru þýðingarmikil 

heimild um atvinnuhætti, þjóðareinkenni og aðstæður Íslendinga á fyrstu öldum 

Íslandsbyggðar. Grágás var varðveitt í tveimur aðalhandritum, Staðarhólsbók og Konungsbók.  

 

1.1 Hefnd 

Hefndarþörf er frumstæð hvöt hjá mönnum og dýrum. Mönnum er meðfætt að svara árásum 

annarra. Refsingar eiga uppruna sinn að rekja til hefndarinnar. Hefnd hefur verið fyrsta 

andsvar við ágengni og árásum. Sá, sem hafði orðið fyrir árás af einhverjum utan 

fjölskyldunnar, varð að hefna sín sjálfur. Með hefndinni vann maðurinn tvennt. Hann svalaði 

hefndarþorsta sínum og tryggði jafnframt virðingu annarra fyrir sér, réttindum sínum og 

hagsmunum. Það er eigi fyrr en samfélög manna fara að stækka, ættirnar að renna saman í 

stærri heildir með sameiginlegan valdhafa, að skilyrði verða til þess, að önnur andsvör við 

afbrotum leysa hefndina af hólmi.2 Samkvæmt Grágás mátti hefna þeirra, sem höfðu orðið 

fyrir órétti og var leyfilegt að vega brotmann fyrir afbrotið eða veita honum líkamlega áverka.3  

Samkvæmt Grágás var hefnd aðeins leyfð gegn þessum tilteknu afbrotum:  

 

• Líkamsárásir: Fyrst og fremst mátti samkvæmt Grágás hefna fyrir líkamsárásir. Samkvæmt 

Grágás mátti hefna bæði fyrir smærri og stærri áverka.  

• Legorð: Í öðru lagi mátti hefna fyrir nauðgun kvenna, tilraun til nauðgunar og jafnvel fyrir 

samfarir utan hjónabands, þó það væri að vilja konunnar.  

• Meiðyrði: Ef maður meiddi annan mann í orðum, þar sem þeir voru tveir saman, þá mátti 

sá, sem varð meiddur, segja jafnillt á móti til að hefna með orði á móti orði. Að öðru leyti 

mátti þó ekki hefna fyrir meiðyrði gagnvart kynvillu og bleyðimennsku. 

 
1 Ólafur Lárusson: Lög og saga. Bls. 119 
2 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi. Bls. 62 
3 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi. Bls. 64 
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• Þjófnaður: Ef maður var staðinn að þjófnaði, féll hann óhelgur fyrir þeim manni sem hann 

stal frá. Þjófnaður var þó ekki talinn nema hið stolna hefði verið hálfs eyris virði eða meira. 

Ef gerð var þjófaleit og rannsókn og þjófur fannst með þýfi þá mátti drepa þjófinn.4 

 

1.2 Refsingar Grágásar 

Refsingar Grágásar voru ekki ákveðnar af dómendum heldur ákvarðaðar af lögunum, og voru 

refsingar yfirleitt á þrennan hátt; skóggangur, fjörbaugsgarður og síðan voru bætur og  

fjársektir. Í þjóðveldislögunum voru þó engin ákvæði um dauðarefsingar eða aðrar  

líkamsrefsingar en þó er talið að þjófar hafi verið teknir af lífi og var það gert án dóms og laga.5 

 

1.2.1 Skóggangur 

Skóggangur var ein af þeim refsingum sem notast var á þjóðveldisöld. Uppruni þess kemur frá 

Noregi og var skóggangur talin þyngsta refsing fyrir afbrot. Refsingin fól í sér að útskúfa þann 

seka úr þjóðfélaginu og svipta sá sama réttarvernd, en þá var sá seki ekki verndaður af hálfu 

dómstóla og réttarfars. Nafnið skóggangur dregur að sér að sá seki þyrfti að leita til óbyggða 

og var þá seki nefndur skógarmaður. Menn sem dæmdir voru í skóggang urðu réttdræpir en 

það þýðir að fólk í samfélaginu mátti myrða skóggarmanninn án þess að það varði við lög, og 

voru eignir skógarmanns gerðar upptækar. Sá sem veitti skógarmanni hjálp var sóttur til saka 

og í framhaldi dæmdur í fjörbaugsgarð eða skóggang.  

Í kringum árið 970 var mikið harðræði á Íslandi og var mikil hungursneyð mikil og í kjölfari 

þess urðu margir urðu örvæntingarfullir og lögðust út í þjófnað. Á þessum erfiðum tímum 

fjölgaði talsvert skógarmönnum, í kjölfari þess var tekið sú ákvörðun að einstaklingur frelsaðist 

frá refsingu skóggangar sem myrti þrjá seka, nema um aðra stórglæpi væri að ræða.  

Árið 970 var önnur refsing lögtekinn en hún kallaðist fjörbaugsgarður og var vægari en 

skóggangur og dró á endanum úr skóggangi. Skóggangur var þó enn í gildi þar til Járnsíða var 

lögtekin á Íslandi árið 1271-1273 og með Jónsbók árið 1281 en þá tóku við ný refsiákvæði.6 

 
4 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi. Bls. 65-66 
5 Jakob Benediktsson. (1974). Landnám og upphaf allsherjarríkis. Bls. 184 
6 Einar Laxness: Glæpur og refsing í Íslandssögunni. Bls. 62-63 
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1.2.2 Fjörbaugsgarður 

Fjörbaugsgarður var sú refsing sem notuð var í því skyni að draga úr deilum á milli fólks og 

auka öryggi fólks og er refsingin fjörbaugsgarður talin vera íslensk refsing. Brotamenn sem 

dæmdir voru í fjörbaugsgarð voru nefndir fjörbaugsmenn og voru þeir tilneyddir að fara úr 

landi innan þriggja ára frá því að dómur féll og þurftu afbrotamenn að vera þrjú ár utanlands 

áður en þeir voru velkomnir aftur. Að lokinni dvöl var fjörbaugsmaður sýknaður þegar hann 

séri aftur til Íslands. Menn voru dæmdir í fjörgbaugsgarð fyrir alvarleg afbrot eins og morð. 

Fjörbaugsgarður var numinn úr lögum með lögtöku Járnsíðu árið 1271-1273 og Jónsbók árið 

1281.7 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
7 Einar Laxness: Glæpur og refsing í Íslandssögunni. Bls. 24-25 
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2. Járnsíða og Jónsbók 

Eftir að landsmenn gengu Noregskonung á hönd, féll Grágás úr gildi, og var landinu sett ný 

heildarlöggjöf, fyrst með bókinni Járnsíðu, sem gilti aðeins í fáein ár en löggjöf Járnsíðu hentaði 

Íslandi ekki og fengu Íslendingar senda aðra lögbók sem nefnist Jónsbók.8 

Jónsbók var lögtekin árið 1281, og féll þá eldri löggjöf landsins úr gildi, en kirkjulögin og 

refsiákvæði þeirra héldust. Eiginlegum refsilög Jónsbókar var skipt í Mannhelgi og Þjófabálk. Í 

Mannhelgi voru geymd ákvæði um þau brot, er beinast að líkama manna og lífi, æru og heiðri. 

Í Þjófabálki voru geymd ákvæði um þjófnað og fleiri auðgunarbrot. Ef svo kynni að fara mál 

kæmi upp, sem engin sérstök lagafyrirmæli voru um í Jónsbók, þá skyldi það mál fara fyrir dóm 

eða samþykkt lögréttumanna, ef þeir voru allir samþykkir því.  

Refsilög Jónsbókar skorti hugtök og fyrirmæli almenns eðlis, eins og var títt um lög á 

þessum tíma. Af því leiðir m.a. að brot gegn sömu hagsmunum voru aðgreind margvíslega eftir 

aðferðum við framkvæmd þeirra, þar sem tekið er til greina, á hvernig hátt brotið er 

framkvæmt eða jafnvel með hverskonar verkfæri högg er greitt.9  

 

2.1 Refsingar samkvæmt Jónsbók 

Markmið refsingar í Jónsbók voru talin tvenns konar: 1) að koma í veg fyrir brot og 2) að veita 

þeim manni uppreist, sem misgert var við, eða ætt hans. Fyrra markmiðinu vildi löggjafinn ná 

með því að skapa ótta og koma þannig í veg fyrir afbrot. Uppreist veita lögin þeim sem misgert 

er við, með tvennum hætti. Opinber refsing fullnægir eða dregur úr hefndarlöngun hans og í 

öðru lagi er látin haldast hin forna germanska regla um sektargreiðslu, auk bóta fyrir fjártjón, 

til manns þess sem fyrir broti hefur orðið, eða erfingja hans.  

Þó svo að refsiréttur Jónsbókar hafi almennt verið á því þróunarstigi, er að framan greinir, 

gætir samt á nokkrum stöðum frumstæðra hugmynda, að líkindum vegna áhrifa frá Kirkjurétti 

miðalda, um hina fullkomna endurgjaldsrefsingu, auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. Ákvæði 

sem eru skyld þessari reglu er að refsing skuli koma niður á þeim líkamshluta sakamannsins, 

sem hann hefur framið afbrotið með; afbrotamaður sem hefur stungið annan mann með hníf, 

 
8 Þórður Eyjólfsson: Lagastafir. Bls. 12-13 
9 Þórður Eyjólfsson: Lagastafir. Bls. 31 
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skal til dæmis vera stunginn með sama hníf í gegnum höndina, og brjóta skal framtennur úr 

manni sem sekur hefur orðið um mannbit. 

Heita má, að með lögtöku Jónsbókar hafi refsivaldið að fullu komið í hendur ríkisins. 

Refsimál í héraði voru dæmd af dómi leikmanna, 6 eða 12, en það fór eftir stærð brotsins, og 

nefnir sýslumaður dómendur hverju sinni. Framkvæmdin var sú, að sýslumaður dæmdi með 

og staðfesti dóminn. Héraðsdómi mátti síðan áfrýja til Alþingis og dæmdi þá lögréttumenn og 

lögmenn með þeim. Eftir Jónsbók mætti ætla, að öll lögréttan hefði átt að dæma í hverju máli, 

en það mun sjaldan hafa komið fyrir. Venjan var sú, að lögmenn nefndu með sér í dóm tiltekna 

tölu lögréttumanna, 6, 12 eða 24. Ef ske kynni að ágreiningur myndi koma þá skyldi lögmaður 

ráða og þeir dómendur, sem með honum samþykktu, nema konungur eða skynsamri menn 

sögðu annað. Æðsta dómsvaldið var því hjá konungi. Lögrétta gat einnig dæmt mál sem lægsti 

dómstóll, og lögmaður hafði þá vald til að úrskurða mál í héraði. Þann úrskurð mátti enginn 

rjúfa nema konungur.10  

Refsitegundir samkvæmt Jónsbók voru þessar: 1) líflát, 2) líkamsrefsingar, 3) útlegð, 4) 

upptaka eigna, 5) fjársektir, 6) svipting réttinda, 7) vansæmdarnafn, 8) kirkjulegar refsingar. 

Hér á eftir verður fjallað nánar um þessar refsingar.  

 

2.2 Líkamlegar hegningar 

Eins og áður var sagt varð heimilt að beita líkamlegum hegningum af hálfu ríkisvaldsins við 

lögtöku hinna tveggja lögbóka, Járnsíðu og síðar Jónsbókar. 

Þær líkamlegu refsingar, er heimilaðar voru með Jónsbók voru dauðarefsing, hýðing, 

brennimerking og limlát. Síðar á Jónsbókartímabilinu bættust við brenna, drekking, handhögg 

og tangarklip. Hér á eftir verður leitast við að gera grein fyrir þeim gerðum líkamlegra 

hegninga, er að framan var getið og jafnframt reynt að varpa ljósi á framkvæmd þeirra.11 

 
2.2.1 Henging 

Henging er gömul líflátsaðgerð. Henging var álitin fyrirlitlegur dauðdagi og á tímum Jónsbókar 

voru menn eingöngu hengdir fyrir þjófnað. Samkvæmt Jónsbók varðaði fjórði þjófnaður lífláti.  

 
10 Þórður Eyjólfsson: Lagastafir. Bls. 32-33 
11 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu. Bls. 9-10 
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Þjófabálkur Jónsbókar var í gildi þar til 19. febrúar 1734 með innleiðingu Norsku laga. Eftir að 

Norsku lög tóku sess hér á landi var ekki lengur dauðarefsing við stórþjófnaði, nema í 

sérstökum undantekningartilfellum, til dæmis lá dauðarefsing við því ef fangar brutust úr 

handjárnum og stálu síðan, auk þess gilti það sama um að stela úr ólæstri hirslu í kirkju.  

Á árunum 1751-1758 var erfitt ástand á Íslandi, og varð þá mikið um þjófnað og gripdeildir 

um land allt. Afar margir voru dæmdir til þrælkunarvinnu, en sýslumenn urðu að geyma 

afbrotamenn, þar til þeir gátu fengið fasta vinnu um borð á skipi, en það reyndist erfitt og 

kostaði valdsmennina mikið fé að geyma brotamennina. Valdamennirnir gripu til þess ráðs að 

senda konungi skriflega beiðni varðandi þessi mál og fá leyfi til að hengja þjófa í stað þess að 

senda þá til þrælkunar, því að það myndi horfa til sparnaðar og hagnaðarauka. Ekki var þessari 

beiðni sinnt og virðast þeir hins vegar farið sínu fram, þrátt fyrir að mega það ekki og hengdu 

þeir þjófa. Með tilskipun frá 27. apríl 1771 var líflátshenging fyrir grófasta þjófnað og 

undantekningartilvikin með öllu vikið úr lögunum.12  

Henging sakamanna var framkvæmd með hálssnöru. Hérlendis var notaður gálgi en gálgi 

er uppréttur staur með þvertré sem notaður var við hengingar. Talið er að gálginn hafi verið 

staðsettur við Gálgakletta en upplýsingar hafa fengist um að menn hafi verið hengdir á tveimur 

eða þremur stöðum í Almannagjá. Stundum voru fleiri en einn hengdir í einu og er sagt að 

margir afbrotamenn hafi verið látnir hanga í sama trénu. Eitt sinn voru þrír afbrotamenn 

hengdir á sama degi. Frá árunum 1681-1725 voru allt 15 menn hengdir á Íslandi og allir fyrir 

þjófnað.13 

 
2.2.2 Hálshöggning 

Hálshöggning er gömul aftökutegund. Hálshöggning var almennt ekki álitin vera niðurlægjandi 

aftökuaðferð. Yfirleitt var notast við sverð en stundum var notað öxi. Þótti það skárra að vera 

höggvinn með sverði heldur en öxi og var það litið á sem vægari refsingu.  

Venjan var sú að sú að setja höfuð hinna látnu á stangir, sem reistar voru við 

aftökustaðina. Einkum mun þetta hafa verið gert til þess að vekja ótta og vara almenning við.14  

 
12 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu. Bls. 25-26 
13 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu. Bls. 29-33 
14 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu. Bls. 33-34 
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Hérlendis mun hálshöggning sakamanna hafa verið framkvæmd með handöxi. Víst er um það, 

að höggstokkur hefur staðið á Þingvöllum, og bendir örnefnið Höggstokkseyri til þess.15  

Böðullinn var ómissandi embættismaður við framkvæmd dauðarefsinga. Í Jónsbók er 

fjallað um, að hver sýslumaður sjái fyrir böðli í sinni sýslu. Sú venja komst snemma á, að 

afbrotamenn, sérstaklega minni háttar þjófar og aðrir slíkir, leystu sig frá refsingu með því að 

taka að sér starf böðuls. Litið var hornauga að afbrotamenn væru böðlar og var yfirvöldum 

veitt áminning um að hafa örugga menn í þessu starfi eftir uppákomu í Vatnsdalshólum árið 

1830, en þar var afbrotamaður í starfi böðuls og þurfti sá að höggva 30 högg, áður en höfuðið 

fór af og vakti þetta mikinn hrylling. Brátt varð síðan starfi böðla skipt út fyrir önnur tæki og 

tól.16 

Höfuð hálshöggvinna manna voru sett á stjaka eða stangir og var það gert til að varna því, 

að hinn líflátni gengi aftur, og eins til að vekja mönnum ugg og skapa þannig almenn 

varnaðaráhrif. Í Norsku lögum segir að kvenfólk, sem myrðir fóstur eða fæðir barn í dulsmáli, 

skuli hálshöggvast og höfuð setið á stjaka, en ekki verður sérð, að þeim dauðadómum hafi 

verið framfylgt á Alþingi.17  

Í Norsku lögum segir einnig, að hægri hönd brotamanns skyldi höggvast af honum áður 

en hann var hálshöggvinn. Þótt þessi tilskipun hefði ekki lagagildi hér, var henni samt sem áður 

fylgt í dómi frá 1729 og hin afhöggna hönd negld á stjakann, sem höfuðið var rekið á. Þessi 

fyrirmæli eru endurtekin í tilskipuninni frá árinu 1749. Eftir henni var einn brotamaður 

réttaður á Alþingi árið 1752, og var hann handhöggvinn, áður en hann var hálshöggvinn.18  

Þeir sem voru fundnir sekir um morð, þurftu einnig að þola tangarklip. Tangarklip lýsir sér 

þannig að klípa átti afbrotamann með heitum töngum þrisvar sinnum, fyrst á þeim stað þar 

sem afbrotamaðurinn framdi brotið, síðan var klipið afbrotamann tvisvar sinnum á leiðinni á 

aftökustaðinn og síðan í síðasta skipti á aftökustaðnum sjálfum, áður en hand- og hálshöggning 

fór fram. Þessi ákvæði hentu ekki Íslandi, þar sem vegalengdir eru langar og yfirleitt langt og 

strembið ferðalag á aftökustað. Stundum varð að fara sjóleiðina og oft voru miklar torfærur á 

leiðinni og gat flutningur á verkfærum böðulsins og viðbúnaður, sem þurfti að nota, valdið 

 
15 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu. Bls. 37 
16 Páll Sigurðsson: Lagavangur. Bls 96 
17 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu. Bls. 40-41 
18 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu. Bls. 44 
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vandræðum. Samkvæmt Alþingisdómi frá 1752 var maður að nafni Jón Jónsson, dæmdur 

morðingi, klipinn á Alþingi, áður en hann var hand- og hálshöggvinn þar.19  

Í eitt skipti er þess getið, að líkami brotamanns væri brenndur, eftir að hann hafði verið 

hálshöggvinn. Um er að ræða mann að nafni Jón Eyjólfsson, en hann hafði tekið dóttur sína 

nauðuga og grafið afkvæmi þeirra á laun.20  

Þær hálshöggningar, sem fram fóru á Alþingi, virðast hafa verið fyrir níðingsverk. Á Alþingi 

virðist a.m.k. sex sinnum hafi verið refsað fyrir morð.21  

 
2.2.3 Drekking 

Til forna var sakamönnum einkum drekkt á tvenna vegu. Annars vegar var þeim sökkt í fen eða 

díki, en einnig tíðkaðist að drekkja þeim í fersku vatni eða sjó. Bæði þessi afbrigði eru mætavel 

kunnug úr réttarsögunni. Drekking í vatni virðist hafa verið öllu útbreiddari á fornöld. 

Upprunalega var bæði karlmönnum og kvenfólki drekkt, en drekking á miðöldum var einkum 

ætluð konum. Drekking fór fram að viðkomandi var sökkt í vatn, oftast með þungum stein, 

gjarnan myllustein um hálsinn.22  

Þótt lagaheimild til drekkingar væri til á Íslandi árið 1281, og þau ákvæði hafi átt sér fornar 

rætur, verður ekki vart við það af neinum heimildum að drekkingar sem refsitegund hafi verið 

viðhafðar hérlendis fyrr en komið var fram yfir siðaskipti. Drekking sakakvenna, sem heimiluð 

var í íslenskum lögum, var lúthersk refsing. Hérlendis var eingöngu konum drekkt og var það 

gert í Drekkingarhyl á Þingvöllum.23 Af heimildum virðist mega ráða, að íslenskum konum hafi 

einkum verið drekkt fyrir hórdóms-, sifjaspells- og dulsmálssakir eins og kemur fram síðar.24 

Talið er að 18 konum hafi verið drekkt fyrir glæpi sína í Drekkingarhyl.25  

 
2.2.4 Brenna 

Um uppruna brennu hér á landi er ekki vitað með vissu. Svo virðist sem fyrr á öldum hafi 

brenna verið refsing fyrir tvenns konar glæpi; galdra og íkveikju. Á Íslandi var í galdramálum 

dæmt eftir íslenskum, dönskum og öðrum erlendum lögum og biblíunni. Í Jónsbók er gert ráð 

 
19 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu. Bls. 45 
20 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu. Bls. 43 
21 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu. Bls. 34-35 
22 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu. Bls. 48-49 
23 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu. Bls. 52 
24 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu. Bls. 50 
25 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu. Bls. 53-55 
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fyrir því, að galdramenn teljist vera brotamenn og séu dæmdir til dauða. Árið 1343 lét Jón 

biskup brenna systur eina í Kirkjubæjarklaustri en hann taldi hana hafa djöfulinn í sér.26  

Árið 1608, var kona að nafni Guðrún Þorsteinsdóttir sem myrt hafði barnið sitt á þann hátt 

að hún brenndi það í grautarpotti. Var hún síðan brennd. Víst er um það, að þarna var ekki 

farið eftir íslenskum lögum. Það að brenna líkama brennuvarga, hefur enga lagastoð átt sér á 

Íslandi og var líklega aldrei tíðkað, ef frá er skilið það eina tilvik, sem nefnt var.27  

Enginn vafi er á því, hvar á Þingvöllum galdrabrennur fóru fram. Þær hafa ávallt átt sér 

stað í Brennugjá. Fyrsta brennan á Þingvöllum fór fram árið 1667, en sú síðasta 1685. Fyrsta 

galdrabrennan hérlendis fór fram í Eyjafjarðarsýslu árið 1625.28  

 
2.2.5 Húðlát 

Húðstrýking er gömul refsitegund. Það var misjafnt, með hvaða hætti menn voru hýddir, og 

fór það eftir siðum hinna ýmsu þjóða. Sennilega hefur víðast hvar tíðkast að hýða menn 

þannig, að þeir væru bundnir upp við staur. Á Íslandi var sú aðferð notuð að afbrotamaður 

stendur við tréstaur, sem festur hefur verið í jörðina og eru hendur hans bundnar fram fyrir 

staurinn. Böðullinn stendur við hlið afbrotamanns með vöndinn í hendinni. Bak við 

afbrotamanninn stendur svokallaður valdsmaður og hann taldi höggin og gaf böðlinum 

fyrirmæli.  

Meðan þrælahald tíðkaðist á Norðurlöndunum, var þrælum einkum refsað með húðláti. 

Húðlát var talin auðmýkjandi refsing og smánarleg. Síðan var hýðing mikið notuð sem refsing 

fyrir minniháttar þjófnað. Svo virðist, sem víðast hvar hafi konur einnig verið húðstrýktar, ekki 

eingöngu karlmenn.29 

Hýðing, sem opinber refsitegund, kom fyrst inn í íslenskan rétt með lögbókunum Járnsíðu 

og Jónsbók, og eru þau lagaákvæði samin að norskri fyrirmynd. Við minniháttar þjófnaði lá 

hýðing fyrir, en ef um var að ræða stórþjófnað eða endurtekið brot var sakamaðurinn hengdur. 

Þjófurinn gat þó leyst sig undan hýðingu með greiðslu fégjalds, ef hann hafði ekki stolið oftan 

en tvisvar sinnum. Þessi ákvæði Jónsbókar voru enn í gildi, þegar fyrirmæli Norsku laganna um 

þjófnað leystu þau af hólmi.30  

 
26 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu. Bls. 57 
27 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu. Bls. 55 
28 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu. Bls. 58 
29 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu. Bls. 60-62 
30 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu. Bls. 62-63 
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Örnefnið Kagahólmi í Öxará á Þingvöllum gefur til kynna að þar hafi sakamenn verið 

hýddir. Brotmaður var þá bundinn við hýðingarstaur og var hann síðan hýddur á bert bakið. 

Sennilega hafa þær húðlátsrefsingar, sem framkvæmdar voru á Alþingi, átt sér stað með 

hrísvendi. Eitt dæmi er þess, að sakamaður hafi látist af völdum hýðingar. Árið 1698 var maður 

að nafni Jón Guðmundsson frá Klúku í Arnarfirði hýddur stórhýðingu á Alþingi fyrir ýmiss konar 

stóryrði. Tveir menn hýddu hann til skiptist og lést maðurinn eftir það. Skrá yfir hýðingar á 

Þingvöllum frá 1603-1706 segir að 35 manns hafi verið hýddir á Þingvöllum.31 

 Í konungsbréfi frá 1759, var svo ákveðið, að ekki mætti fullnægja dómum um hýðingu við 

staur og brennimerkingu fyrr en fenginn væri úrskurður konungs um það hvort dómi skyldi 

fullnægja eða ekki. 

 
2.2.6 Brennnimerking 

Brennimerking sem refsing var eingöngu ætluð þjófum. Brennt var húð afbrotamanns með 

heitu járni á enni, bak eða andlit. Brennimerking var aðeins notuð í tvennum tilgangi, annars 

vegar til þess að koma í veg fyrir að menn stundi þjófnað, og auk þess var brennimerking notuð 

til að láta almenning vita hver sé þjófgefinn og því var hægt að forðast þann mann, því að 

maður sem hefur verið brennimerktur ber ör sem sýnir þá almenningi að viðkomandi hafi verið 

brennimerktur fyrir þjófnað.  

Með lögtöku Járnsíðu og Jónsbókar kom brennimerking inn í íslenskan rétt. Hún þótti 

lítilsvirðandi fyrir sakamenn og hefur sjálfsagt oft og tíðum gert þeim lífið illbærilegt. 

Samkvæmt Jónsbók skyldi brenna fyrir þjófnað sem var framinn í annað sinn og virðist sem 

það skyldi aðeins gert ef brotamaður greiddi ekki hina tilskildu fjárhæð sem hann stal. Eftir 

þessari lagagrein fór brennimerking þannig fram að heitt járn var sett á kinn brotamanns. Þessi 

ákvæði Jónsbókar giltu þar til fyrirmæli Norsku laga um þjófnað fengu hér lagagildi árið 1734, 

sem fyrr greinir. Eftir þeim lögum varðaði smáþjófnaður, framinn í öðru sinni, brennimerkingu 

á bakið ásamt kagstrýkingu. Hafi brennimerkingar verið framkvæmdar á Þingvöllum, hafa þær 

sennilega farið fram við kagann á Kagahólmi þar sem sakamenn voru hýddir.32 

 

 
31 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu. Bls. 68-71 
32 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu. Bls. 72-73 
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2.2.7 Limalát og limamar 

Heimildir til að refsa með limaláti var hægt að finna í Jónsbók. Í Jónsbók segir, að ef aðili veldur 

líkamsárás með hníf, skuli sakamaður vera færður á þing og notað var hinn sama hníf sem 

afbrotamaðurinn framdi verkið með, gegnum höndina hans. Sama refsing lá við því að særa 

menn með byssuskoti. Auk þess segir, að sá sem bitið hefur annan mann, skuli missa 

framtennur sínar og kallast þetta táknrænar endurgjaldsrefsingar, þ.e. að sá sem veldur öðrum 

skaða þarf að gjalda fyrir það með því að þola sama skaða. Árið 1645 var 15 ára gamall piltur 

að nafni Símon Brandsson dæmdur á Alþingi. Hafði hann veitt manni áverka. Hann var 

dæmdur að þumalfingur, vísifingur og langatöng á hægri hendi var höggvin af. Auk þess var 

hægra eyrað skorið af honum.33  

Limamar er refsing sem felur í sér að brjóta eða merja útlimi sakamanns. Í Jónsbók var 

hvergi með beinum orðum gert ráð fyrir limamari. Vera má þó, að slík refsing hafi fallið undir 

limalát. Þó er eitt dæmi sem bendir til þess að slíkri refsingu hafi verið beitt á Alþingi, en það 

var árið 1650. Maður að nafni Guðmundur Narfasson, sem hafði myrt konuna sína, var þá 

réttaður á þann hátt, að hann var fyrst limamarinn og síðan höggvinn. Allir útlimir hans voru 

brotnir með trésleggju.34 

 
2.2.8 Að slá sig upp á munninn 

Menn sem voru sekir um alvarleg stóryrði voru dæmdir til þess að slá sig með eigin hendi á 

munninn, auk húðláts. Hefur þetta verið endurgjaldssrefsing, er koma átti niður á þeim 

líkamshluta, sem brotið hafði verið framið með, en ekki hefur þetta í sjálfu sér verið stórkostleg 

líkamsrefsing.  

Refsingin er afar athyglisverð, að sakamaðurinn framkvæmir hana sjálfur, en ekki böðull. 

Fyrir þessari refsingu var engin heimild í íslenskum lögum. Árið 1678 var maður að nafni Jón 

Nikulásson kaghýddur fyrir stóryrði á danska konunginn og var hann látinn slá sig tvisvar á 

munninn að hýðingu lokinni.35 

 

 
33 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu. Bls. 72-74 
34 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu. Bls. 43 
35 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu. Bls. 77 
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3. Stóridómur  

Á tímum Stóradóms var ætlast til þess að börn væru getin innan hjónabands og að ógift fólk 

átti ekki að eignast börn. Þetta má til mynda merkja af viðbrögðum og ráðstöfunum yfirvalda 

um að barneignir utan hjónabands voru refsiverðar.  

Stóridómur frá 1564 kveður á um sektir fyrir hórdóm og frillulífi, og hýðingar eða aftöku 

við ítrekuð brot.36 Dulsmál er skilgreint sem svo þegar kona forðaðist að nokkrir vissu að hún 

væri með barni. Fæðingin fór fram og líki barnsins var leynt. Þegar komst upp um dulsmál eða 

grunur lék á dulsmáli brugðust yfirvöld hart og skjótt við. Gerð var rannsókn, málið flutt og 

dómur felldur. Dulsmál voru nokkuð algengur glæpur. Á 19. öld voru fleiri dulsmál sem fóru 

fyrir landsrétt en morðmál. Frá tímabilinu 1600-1920 hafa fundist rúmlega 90 dulsmál.37  

 

3.1 Aðdragandi og setning Stóradóms 

Aðdraganda setningar Stóradóms má rekja til þess að tveir íslenskir lögmenn leituðu hjálpar 

til danska konungsins árið 1559 og fannst þeim vanta strangari refsingar í siðferðismálum á 

Íslandi. Þessir íslensku lögmenn sendu konungi bréf í júlí 1559 um strangari refsingar og má 

segja að það hafi verið byrjun á Stóradóm og að þessir íslensku lögmenn hafi átt frumkvæði 

að Stóradómi. Í mars 1563 var konungsbréf sent til Íslands þar sem konungur ákvað að 

stofnaður yrði yfirréttur á Íslandi og átti sá yfirréttur að vera æðsta dómstig Íslands.38  

Tilnefndir voru menn sem fengu það hlutverk að ákvarða refsingar fyrir brot á sifjaspelli, 

frillulífi og hórdóm, og þann 2. júlí 1564 voru lögin tilbúin og voru þau rituð á dómsblað sama 

ár.39 Eins og fram hefur komið fjallaði Stóridómur siðferðismál þar sem mun þyngri refsingar 

voru gegn slíkum brotum. Samkvæmt Stóradómi fóru refsingar eftir brotinu en það var allt frá 

aleigumissi til sekta en þyngsta refsingin var dauðarefsing en karlmenn voru hálshöggnir en 

konum var drekkt.40  

Í næsta kafla verður farið yfir þau brot sem dæmt var eftir og refsingar fyrir hvert brot.  

 

 
36 Már Jónsson: Dulsmál á Íslandi 1600-1920. Bls.3 
37 Már Jónsson: Dulsmál á Íslandi 1600-1920. Bls.5-6 
38 Davíð Þór Björgvinsson: „Stóridómur“, bls. 122-123 
39 Lovsamling for Island. Bls. 84-85 
40 Einar Laxness. Glæpur og refsing í Íslandssögunni. Bls. 72-73 
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3.2 Hjúskaparbrot/hórdómur 

Hjúskaparbrotum og hórdómi var skipt í tvennt. Það var einfaldur hórdómur og tvöfaldur 

hórdómur. Einfaldur hórdómur lýsir sér að þannig að kvæntur aðili átti samræði við ókvæntan 

aðila en tvöfaldur hórdómur var þegar báðir aðilarnir voru í kvæntir.  

Algengustu brotin voru þegar kvæntir karlmenn áttu samræði við ókvæntar konur. Ekki 

var mikið um það að kvæntar konur áttu samræði með ókvæntum körlum.41  

Refsingar fyrir hjúskaparbrot voru nokkrar, og eftir því sem brotin urðu fleiri urðu 

refsingarnar harðari. Refsingar voru einnig mismunandi eftir alvarleika brotsins og var það 

miðað við einfalt eða tvöfalt brot.  

Refsað var með sekt við fyrstu brotunum en þær voru mismunandi háar eftir alvarleika 

brotsins. Þegar brotin urðu tvö þá var refsing sekt og húðstrýking. Fyrir þriðja brotinu var 

dauðarefsing. Lítið var um dauðarefsingar fyrir hjúskaparbrot en það kom þó fyrir, en dæmi 

um það var kona að nafni Guðbjörg Sveinsdóttir sem var tekin af lífi fyrir endurtekin 

hórdómsbrot.42 

 

3.3 Blóðskömm 

Blóðskömm var alvarlegasta brotið samkvæmt Stóradómi og fól í sér þegar fólk fór að eiga 

samræði með ættmennum sínum. Refsingar við blóðskömm voru þungar og var þyngsta 

refsing dauðadómur.43  

Eins og með hjúskaparbrot skiptist refsingin niður eftir alvarleika brota og voru þau sex 

talsins. Brot á fyrsta stigi var talið alvarlegasta brotið en það var þegar nákomnir aðilar 

stunduðu samræði og varðaði það dauðarefsingu. Fé þeirra brotlegu rann að hálfu til konungs 

og að hálfu til ættingja. Brot á öðru stigi blóðskammar var þegar fólk stunduðu samræði með 

t.d. eiginkonu móðurbróður síns eða föðurbróður síns, og samkvæmt Stóradómi var refsing 

fyrir það sekt og vandarhögg. Brot á þriðja stigi blóðskammar var þegar systkinabörn stunduðu 

samræði og við fyrstu tveimur brotunum lá við sekt en við þriðja brot var útlegð. Brot á fjórða 

stigi blóðskammar var þegar aðilar stunduðu samræði með aðila sem voru fjarskyldari en 

systrungar en systrungar er sonur föðursystir eða móðursystir. Brot á fimmta stigi 

 
41 Davíð Þór Björgvinsson: „Stóridómur“, bls. 122 og Már Jónsson: Blóðskömm á Íslandi 1270-1870. Bls. 149 
42 Inga Huld Hákonardóttir: Fjarri hlýju hjónasængur. Bls. 127 og Davíð Þór Björgvinsson: „Stóridómur“. Bls. 122 og Lovsamling 

for Island. Bls. 84-89 
43 Davíð Þór Björgvinsson: „Stóridómur“, bls. 121-122 
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blóðskammar var þegar þremenningar stunduðu samræði og fyrir þau brot voru sektir og ef 

brotunum fjölgaði hækkuðu sektirnar. Brot á sjötta stigi blóðskammar var þegar ættmenni í 

þriðja og fjórða legg stunduðu samræði, fyrir þau brot voru einnig sektir en við fjórða brot var 

húðmissir.44 

Blóðskömm þurfti að sanna með rannsóknum til að sanna að í raun væri verið að brjóta 

lög og voru þær sannanir í blóðskammarmálum feðrað barn, vitni eða játning.45 Samkvæmt 

lögum áttu þær konur sem eignuðust börn að segja til um hver faðir barna þeirra er og slík 

háttsemi átti að vera svoköllið aðvörun til að koma í veg fyrir að börn yrðu ekki getin utan 

hjónabands og auk þess að koma í veg fyrir sifjaspell.46  

Samkvæmt Stóradómi var tekið hart á því að konur skyldu feðra börnin sín. Konur reyndu 

oft á tíðum að komast hjá því að segja hver faðir barna hennar var og sögðu þær oft röng nöfn 

eða sögðust stundað samræði við ókunnuga menn eða að faðir barnsins væri látinn.47 Ekki var 

það þó talið nóg að konur feðruðu barnið sitt heldur þurfti faðir barnsins líka að sjá fyrir 

barninu og hugsa um það og játa að hann hefði átt samræði við móður barnsins til að hægt 

væri að sakfella. Þar sem ekki var hægt að rannsaka þessi tilteknu mál eins og er hægt í dag 

með t.d. DNA tækni þá þurfti eingöngu að styðjast við játningu föðurins.   

 Ef að kona lýsti mann sem föður barns síns og faðirinn náði að flýja þá var konan dæmd 

sek og dæmd til dauða á grundvelli játningar sinnar og aðilar reyndu oft að komast hjá refsingu 

með því að flýja en þetta á við ef tengsl aðila voru slík að um blóðskömm var að ræða.48 Dæmi 

um það er kona að nafni Þuríður sem varð ófrísk eftir föður sinn, þau ákváðu bæði að flýja en 

Þuríður náði ekki að flýja og var hún handtekin og dæmd til dauða og var henni síðan drekkt. 

Faðir hennar komst um borð í skip og náði því að sleppa við refsingu.49  

 

3.4 Frillulífsbrot 

Frillulífsbrot voru þau brot þar sem ógiftar manneskjur stunduðu samræði og eignuðust barn 

í kjölfar þess. Samkvæmt Stóradómi voru frillulífsbrot þau brot sem tekið var vægast á.  

 
44 Lovsamling for Island, bls. 85-87, og Davíð Þór Björgvinsson: Stóridómur. Bls. 121-122 og 139-140 
45 Már Jónsson: Blóðskömm á Íslandi 1270-1870. Bls. 157-158 
46 Már Jónsson: Blóðskömm á Íslandi 1270-1870. Bls. 165 
47 Már Jónsson: Blóðskömm á Íslandi 1270-1870. Bls. 172-173 
48 Már Jónsson: Blóðskömm á Íslandi 1270-1870. Bls. 175 
49 Inga Huld Hákonardóttir: Fjarri hlýju hjónasængur. Bls. 201-203 
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Refsingar fyrir frillulífsbrot voru sektir en eftir því sem brotin urðu fleiri þá fóru sektirnar 

hækkandi. Þegar frillulífsbrot voru orðin fjögur þá var hægt að dæma fólk í útlegð. Við fimmta 

brot þá var beitt líkamlegri refsingu.50 

 

3.5 Dulsmál 

Dulsmál eru þau mál þar sem kona leynir meðgöngu og fæðingu og myrðir síðan barnið sitt. Í 

Jónsbók voru engin bein ákvæði um dulsmál. Fram á 17. öld er talið að dulsmál hafi líklega 

verið dæmd eftir Mannhelgibálki Jónsbókar, sem hver önnur morð og níðingsverk.  

Á Alþingi árið 1643 var lesið konungsbréf frá 1635 og í því stóð að lífláta skyldi þær konur 

sem myrtu börn sín, þó svo þær bæru því við að barnið hefði fæðst andvana. Dulsmál voru 

dæmd á Íslandi fram yfir aldamótin 1700.51 

Eins og kom fram áður tók Stóridómur hart á því að börn væru getin utan hjónabands og 

var tekið harkalega á þeim málum. Í flestum tilfellum voru það konur sem voru dæmdar fyrir 

þessi brot en þó kom það fyrir að karlmenn myrtu ófrískar konur. Talið var að karlmenn myrtu 

ófrískar konur vegna skammar og þeir vildu ekki láta koma upp um sig að hafa verið ótrúir 

eiginkonum sínum. Oft og tíðum myrtu feðurnir börnin en þar má nefna dæmi um mann sem 

fór með barnið sitt upp á fjall og gróf það lifandi á meðan móðirin var að jafna sig eftir 

fæðinguna.  

Tekið var svo hart á dulsmálum að það taldist glæpsamleg að jafnvel þó að kona hefði 

verið kynferðislega misnotuð og orðið ófrísk og eignast barn í kjölfar þess var hægt að dæma 

hana seka. Dæmi um mál af þessum toga er mál konu sem var kynferðislega misnotuð af föður 

sínum og varð ófrísk í kjölfar þess en faðir hennar gróf barnið án hennar vitundar. Þau voru 

bæði dæmd til dauða.52  

 

3.6 Afleiðing Stóradóms 

Eins og fram hefur komið voru refsingar með komu Stóradóms mjög harðar. Stóridómur hafði 

mikil áhrif á fólk og lagðist þungt á Íslendinga þar sem margir voru pyntaðir og teknir af lífi.53 

 
50 Davíð Þór Björgvinsson: „Stóridómur“. Bls. 122-123 og bls 140  
51 Már Jónsson: Dulsmál á Íslandi 1600-1920. Bls. 63-64 
52 Már Jónsson: Blóðskömm á Íslandi 1270-1870. Bls. 148 
53 Davíð Þór Björgvinsson: „Stóridómur“, bls. 122-123 
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Stóridómur var talinn meðal þeirra þýðingarmiklu og áhrifaríkustu laga sem Danakonungur lét 

setja á Íslandi.  

Á seinni hluta 18. aldar urðu refsingar Stóradóms mildari og kom fangelsisvist í stað 

dauðarefsingar og árið 1808 var dauðarefsing við þriðja hórdómsbrot afnumin úr lögum. Árið 

1820 var dauðarefsing kvenna fyrir dulsmál afnumin úr lögum.  

Þó að ný refsilög urðu til árið 1838 var þó nokkur ákvæði Stóradóms enn í lögum og 

dauðarefsing fyrir sifjaspell hélt áfram til ársins 1869. Stóridómur var formlega numin úr lögum 

með komu nýrrar refsilaga í Danmörku sem tóku gildi árið 1870.54 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
54 Einar Laxness: Glæpur og refsing í Íslandssögunni. Bls. 73 
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4. Norsku og Dönsku lög Kristjáns V. og innleiðing þeirra á Íslandi 

Í bréfi þann 30. maí 1718 var talað um mildanir á dauðadómum. Þessi fyrirmæli voru lesin á 

Alþingi sumarið 1719. Þar með tók fyrsta bók Norsku laga gildi á Íslandi.55 Um var að ræða 

stórkostlega innleiðingu erlends réttar, því að hin nýju lög útrýmdu í ríkum mæli hinni gömlu 

lögbók Íslendinga, Jónsbók.56  

Eftir árið 1760 var öllum dauðadómum vísað til konungs, í samræmi við konungsbréf frá 

22. apríl 1758. Í því bréfi stóð að ekki mætti taka sakamenn af lífi fyrr en konungur hefði fjallað 

um málið og gefið úrskurð sinn og síðasti úrskurður um aftöku gaf konungur út sumarið 1790.57  

Veruleg breyting varð á dómsstólaskipan og réttarfari. Sýslumenn sem voru umboðsmenn 

konungs, urðu dómarar. Yfirrétturinn starfaði hins vegar áfram, en dómendum fækkaði þegar 

leið á öldina. Þessi skipan var í anda einveldis þar sem allt vald stafaði frá konungi, jafnt 

dómsvald sem annað vald.  

Með Norsku lögum og lagasetningu sem fylgdi á eftir má segja að málsmeðferð hafi komist 

í nokkuð fastari skorður en áður. Helstu breytingar voru þær að dómarar skyldu rannsaka mál 

í embættisnafni. Málsmeðferð var að mestu leyti skrifleg og sönnunarreglur þróuðust í þá átt 

að sá sem annan sakaði skyldi sanna mál sitt. Undir lok aldarinnar voru gerðar enn frekar 

breytingar á réttarfari til að koma í veg fyrir óþarfa málarekstur, m.a. með því að stofna 

sáttanefndir og gera gang dómsmála greiðari.58 

Auk réttarfarslaga urðu breytingar á refsirétti á 18. öld. Árið 1732 voru refsiákvæði 

Jónsbókar um manndráp og þjófnað afnumin úr lögum og í stað þeirra komu ákvæði Norsku 

laga eins og fyrr segir. Líflátshegning fyrir þjófnað var úr lögum numin, en hámarksrefsing varð 

ævilöng hegningarvinna. Nýmæli var að fangavist var beitt, en sá hængur var á að ekkert 

fangelsi var til í landinu svo senda þurfti fanga utan til að afplána refsingu.59 Fjallað verður um 

þau fangelsi í sjöunda kafla. 

 

 
55 Már Jónsson: Dulsmál á Íslandi 1600-1920. Bls. 76 
56 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu: bls 163 
57 Már Jónsson: Dulsmál á Íslandi 1600-1920. Bls. 77-78 
58 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir. Bls. 130-131 
59 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir. Bls. 131 
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4.1 Vinna við nýja lögbók handa Íslendingum 

Réttarreglur voru mikið á reiki hérlendis, og stafaði það bæði af beitingu erlendra réttarreglna 

og einnig hafa vafalaust einhver ákvæði Jónsbókar verið orðin úrelt. Var þá þegar að komast á 

það ástand, sem síðan hélst að mestu meðan Ísland var háð Danakonungi um alla löggjöf, að 

enginn vissi til fulls hver lögin í landinu voru.  

Þegar á fyrri hluta 17. aldar kom fram viðleitni í þá átt að endurskoða Jónsbók. Gísli 

Hákonarsson lögmaður fékk þá fróðasta Íslending sinnar samtíðar, Þorstein Magnússon 

sýslumann, til að gera tillögur til úrbóta í þessum efnum. Síðan segir fátt af lagaendurskoðun, 

þangað til Kristján konungur V. sendi árið 1688 þeim lögmönnum Sigurði Björnssyni og 

Magnúsi Jónssyni hina norsku lögbók sína. 

Árangurinn af þessu varð sá, að samið var frumvarp að íslenskri lögbók, en það náði ekki 

staðfestingu konungs. Þann 29. maí 1719 var fyrirskipun þessi ítrekuð í konungsbréfi. Páll 

lögmaður sendi síðan frumvarp til stjórnarinnar, en það náði ekki samþykki. Konungsbréf þann 

2. maí 1732 skipar þáverandi lögmönnum og nokkrum sýslumönnum að endurskoða og 

lagfæra þetta frumvarp og jafnframt snúa því á dönsku.  

Ekki verður annað séð en að frumvarpið hafi gleymst um hríð, því að í bréfi frá 20. mars 

1753 var verið að telja saman öll lög viðkomandi Íslandi vegna fyrirhugaðrar prentunar þeirra. 

Svo kom til þess að frumvörp þessi voru send til Jóns Ólafssonar varalögmanns. Var honum 

með konungsbréfi frá 16. maí 1760 boðið að semja nýtt lögbókarfrumvarp á íslensku. Skyldi 

hann leggja Jónsbók til grundvallar frumvarpinu, en hafa þó jafnframt hliðsjón af Grágás, ef 

þar fyndist eitthvað og væri landinu hagstæðara. Einnig átti að taka með hin yngri lög og 

réttarbætur. Að öðru leyti skyldi farið eftir Norsku lögum þar sem þau hentuðu vel íslenskum 

aðstæðum, er að baki þessari lagaendurskoðun lágu.60 

Í Kansellíbréfi til Ólafs Stephensen frá 15. júní 1793 var þáverandi lögmönnum skipað að 

endurskoða lögbókarfrumvarp Jóns Ólafssonar og í öðru Kansellíbréfi frá 7. júní árið 1800 er 

Stefáni Stephensen yfirdómara, boðið að semja frumvarp til almennra lögbókar handa Íslandi. 

Hvorugt náði fram að ganga og var því gripið til þess ráðs í konungsúrskurði 29. mars 1826, að 

úr Jónsbók skyldi hirða allt það, sem nýtanlegt væri og samræmdist þörfum landsins, og setja 

í eina tilskipun. Skyldi síðan svo fljótt sem mögulegt væri lögleiða hina Dönsku lögbók ásamt 

síðari tíma tilskipunum, er hana vörðuðu, en þó með þeim breytingum, sem nauðsynlegar 

 
60 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu: bls 173-174 
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þættu eftir þörfum landsins. Síðan sendi amtmaður stjórninni bréf þar sem hann ræðir um 

þær greinar Jónsbókar, er enn voru í gildi, og hverjar úrbætur skyldi á þeim gera. Þetta bréf 

sendi Kansellíið síðan embættismannafundinum í Reykjavík árið 1839 og óskaði jafnframt álits 

fundarins á fyrrgreindum atriðum. Gerði Kansellíið þá tillögu, að fundurinn kysi undirnefnd til 

að rannsaka þessi mál. 

Skemmst er frá því að segja, að Jónsbók var aldrei í heild sinni numin úr gildi. Nokkru síðar, 

eða árið 1845, var Íslendingum enn gefinn kostur á að endurskoða sumar greinar gildandi laga, 

því að konungsfulltrúinn á Alþingi kaus nefnd til að segja álit sitt um landbúnaðarlög, skattalög, 

rekalög og veiðilög. Nefndin sendi síðan frumvörpin til stjórnarskrárinnar næsta ár, og komu 

viðeigandi tilskipanir út skömmu síðar. Ný lögbók fyrir Ísland var aldrei gerð, svo sem kunnugt 

er, og má því segja að þessar tilraunir til samningar nýrrar bókar, hafi farið út um þúfur.61 

 

4.2 Óvissa um gildandi lög 

Í raun og veru ríkti mikil óvissa á þessum tíma og vissi enginn til neinnar hlítar hvað væru lög í 

landinu. Þetta olli ósamkvæmni í dómum, öruggisleysi í réttarframkvæmd og annarri 

landstjórn. Magnús Stephensen, einn helsti frumkvöðull réttarfarsbreytinga í landinu hófst 

handa að hreinsa til í íslenskri löggjöf og eyða óvissu. Það varð til þess að dómarar og aðrir 

embættismenn tóku að beita meiri gagnrýni en áður, en óvissan hélt samt sem áður langt fram 

eftir 19. öld.62 

 

 

 

 

 
61 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu: bls 176-177 
62 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir. Bls. 133 
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5. Almenn hegningarlög handa Íslandi 1869 

Árið 1869 var lagt fram á Alþingi frumvarp til almennra hegningarlaga fyrir Ísland, og voru þau 

nánast bein þýðing á Dönsku hegningarlögum. Alþingi lagði til nokkrar breytingar, þó engin á 

ákvæðum sem vörðuðu dulsmál og barnamorð. Konungur undirritaði lögin þann 25. júní 1869 

og tóku þau gildi 1. ágúst 1870.  

Lögin voru í samræmi við dóma sem þá höfðu tíðkast í þrjá áratugi. Refsingar voru til muna 

mildari. Lagagrunur Norsku laga var afnuminn og varð fæðing í dulsmáli ekki sjálfkrafa að 

barnsmorði, heldur varð að sanna ásetning. Síðasta dulsmálið var dæmt í héraði þann 4. 

nóvember 1913 og í Landsyfirrétti tæpu ári síðar.63 Dauðarefsing var numin úr lögum árið 

1928, en síðasta aftakan fór fram árið 1830.  

Eftir fullveldið árið 1918 færðist enn líf í lagasetningu. Sifjalöggjöf var endurskoðuð og þá 

endanlega numdar úr gildi hjúskapargreinar frá 1587. Sett voru lög um lausafjárkaup, 

samningalög, skattalöggjöf og margt fleira.64 Þetta var sú löggjöf sem hegningarlögin 1869 

leystu af hólmi.65 

 

5.1 Setningarháttur laganna 

Hegningarlögin 1869 voru viðamikil löggjöf. Hegningarlögin voru þýðing á hinu Dönsku 

hegningarlögum frá 1866 með smávægilegum breytingum. Frumkvæðið að löggjöf kom að 

mestu frá danska ráðuneytinu. Með bréfi dómsmálaráðuneytis Dana þann 19. maí 1866, var 

boðið stiftamtmanni sem og forseta í hinum konunglega yfirdómi á Íslandi að ganga í nefnd 

með háyfirdómaranum og meðdómendum til þess að íhuga og segja álit sitt um með hverjum 

breytingum ætti að lögleiða hér á landi. Nefndin skilaði áliti sínu 20. október 1866 og var 

frumvarp til almennra hegningarlaga handa Íslandi samið í stjórnarráðinu. Frumvarpið var lagt 

fram á Alþingi 1867. Ákveðið var að leggja til að frumvarpið yrði að lögum en þó endurskoðað 

og bætt. Skyldi það síðan lagt aftur fyrir Alþingi. 25. júní 1869 veitti konungur því lagagildi.66  

 

 
63 Már Jónsson: Dulsmál á Íslandi 1600-1920. Bls. 89-90 
64 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir. Bls. 137 
65 Þórður Sveinsson: Hegningarlögin 1869. Bls. 618 
66 Þórður Sveinsson: Hegningarlögin 1869. Bls. 622-623 
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5.2 Refsitegundir 

Í 10. gr. hegningarlaganna frá 1869 var almennt yfirlit yfir refsitegundir samkvæmt lögunum. 

Þær voru hegningarvinna, fangelsi, líflát, sektir og missir embættis, sýslunnar eða 

kosningaréttur. Einnig mátti dæma karlmenn á aldrinum 15-18 ára í hýðingu með priki og börn 

í hýðingu með vendi.  

Langalgengast var að kveðið væri á um hegningarvinnu, fangelsi eða sektir við hinum 

ýmsu brotum. Einungis á fáum stöðum var kveðið um dauðarefsingu, en var það oftast fyrir 

landráðabrot, brot gegn stjórnarskránni og gegn konungi og ættingjum hans og fyrir 

manndráp. Í 11. gr. var síðan fjallað um hvernig skyldi taka menn af lífi en þar segir: ,,Taka skal 

menn af opinberlega með öxi, og skal síðan grafa lík hans aftekna í kyrrþey. Eigi að taka fleiri 

en einn af, á enginn þeirra að vera viðstaddur við aftöku hinna.“67 

Síðasta aftakan á Íslandi var árið 1830 og í gildistíð hegningarlaganna 1869 voru aðeins kveðnir 

upp tveir dauðadómar.  

Eins og fyrr segir var refsivist algengasta refsitegundin ásamt sektum. Skiptist hún í tvo 

meginflokka, hegningarvinnu og fangelsi. Af hegningarvinnu voru tvær tegundir, 

typtunarhúsvinna og betrunarhúsvinna, og af fangelsi voru fjórar tegundir, einfalt fangelsi, 

fangelsi við venjulegt fangaviðurværi, fangelsi við vatn og brauð og ríkisfangelsi. Munurinn á 

typtunarhúsvinnu og betrunarhúsvinnu var sá að typtunarhúsfangar voru hafðir innan um 

aðra fanga en betrunarhúsfangar einir. Þannig segir í upphafi 2. mgr. 14. gr.: „Þeir, sem 

dæmdir eru í betrunarhúsvinnu, eiga að öllum jafnaði að útaka refsinguna með því að vinna 

einir sér í kompu, og vera í henni dag og nótt.“68 

Samkvæmt 2. mgr. 12. gr. mátti dæma menn í typtunarhúsvinnu ævilangt eða í ákveðinn 

tíma, þó ekki skemmri en 2 ára fangelsisvistar og ekki lengra en 16 ára fangelsisvistar. Í 

betrunarhúsvinnu var ekki leyfilegt að dæma fólk ævilangt heldur bara í ákveðinn tíma, þó ekki 

skemmri en 8 mánaða fangelsisvistar og ekki lengra en 6 ára fangelsisvistar.69  

Eins og fyrr segir voru fangelsisrefsingar ferns konar. Í einfalt fangelsi var ekki leyfilegt að 

dæma afbrotamenn í styttra en 2 daga fangelsisvistar og ekki lengur en 2 ára fangelsisvistar. 

Afbrotamenn sem dæmdir voru í einfalt fangelsi þurfti ekki að láta sér lynda venjulegt 

fangaviðurværi. Mátti því færa honum, mat og tóbak. Í fangelsi við venjulegt fangaviðurværi 

 
67 (Þórður Sveinsson, 2001, bls. 627). 
68 (Þórður Sveinsson, 2001, bls. 627). 
69 Þórður Sveinsson: Hegningarlögin 1869. Bls. 627 
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mátti ekki dæma menn í skemmri en 2 daga fangelsisvistar og ekki lengra en 6 mánaða 

fangelsisvistar. Aðilar sem dæmdir voru í fangelsi við venjulegt fangaviðurværi var ekki heimilt 

að neyta aðra fæðu en þá fæðu sem tiltekin var í ákvörðunum um varðhald. Í fangelsi við vatn 

og brauð mátti ekki dæma menn í skemmri en 2 daga fangelsisvistar og ekki lengri en 30 daga 

fangelsisvistar. Aðilar sem dæmdir voru  í fangelsi við vatn og brauð mátti eingöngu neyta 

vatns og brauð. Að lokum ber að nefna ríkisfangelsi, þar voru menn dæmdir annað hvort í 

ákveðinn tíma þó ekki styttra en 6 mánaða refsivistar og ekki lengur en 10 ára refsivistar, eða 

dæmdir í ævilangt fangelsi.  

Samkvæmt 30. gr. voru líkamlegar refsingar tvenns konar; hýðing með priki eða hýðing 

með vendi. Var kveðið á um þessar refsingar í lögum allt þar til núgildandi hegningarlög gengu 

í gildi. Til hýðingar með svokölluðu reyrpriki máttu höggin ekki vera færri en 10 en ekki fleiri 

en 25. Drengir á aldrinum 10−15 ára og stúlkur á aldrinum 10−12 ára, skyldu vera hýdd með 

vendi og skyldu höggin ekki vera færri en 10 en ekki fleiri en 25. Einstök börn mátti þó dæma 

í 50 vandarhögg en þá átti að skipta vandarhöggunum niður á tvo daga. Ekki er fjallað um 

refsingar gagnvart stúlkum eldri en 12 ára. 

Samkvæmt 4. mgr. 30. gr. skyldi beita fangana í hegningarhúsinu líkamsrefsingum. Var 

meðal annars heimilt samkvæmt lögum að beita líkamlegri refsingu, allt að 27 höggum með 

hnútakaðli eða reyrpriki. Í 31. gr. var fjallað um sektir og voru þær allt frá einum ríkisdal í allt 

að 1000. Sbr. 2. mgr. skyldi einfalt fangelsi koma í stað sektar yrði hún ekki borguð á réttum 

tíma.70  

 

 

 

 

 

 

 
70 Þórður Sveinsson: Hegningarlögin 1869. Bls. 628-629 
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6. Upphaf og þróun refsivistarstofnana 

Fangelsi sem refsivist kom seint til sögunnar. Ástæða fyrir stofnun fangelsa á Íslandi voru m.a. 

vegna drepsóttar, styrjaldar og upplausn lénsskipulagsins því að í kjölfar þess var mikið um 

atvinnuleysi og mikil fjölgun heimilislausra og skapaði það vandamál.71  

 

6.1 Fangelsi í Kaupmannahöfn 

Fyrir tíð fangelsisvistar á Íslandi voru dæmdir menn sendir til Kaupmannahafnar til að afplána 

dóma. Í þessum kafla verður fjallað um þau fangelsi í Kaupmannahöfn sem íslenskir 

afbrotamenn voru sendir í til að afplána dóma sína.  

 

6.1.1 Bláturn 

Bláturn var fangelsi í Kaupmannahöfn og var það reist á 15. öld. Bláturn var notaður fyrir þá 

afbrotamenn sem hlotið höfðu dóm gegn æðstu embættum ríkisins.  

Íslenskir afbrotamenn voru sendir í Bláturn, til dæmis Jón Ólafsson Indíafari sem sat tvisvar 

í Bláturni.72 Annar íslenskur maður að nafni Guðmundur Andrésson sat inni í Bláturn en hann 

var dæmdur fyrir frillulífsbrot.  

Bláturn var rifinn árið 1731-1732.73 

 

6.1.2 Nokkrar stofnanir í einni byggingu 

Árið 1662 var fangelsi stofnað í Kaupmannahöfn. Húsinu var skipt í fernt, þ.e. Barnahúsið sem 

notað var fyrir munaðarlaus börn, Tugthúsið sem var notað fyrir afbrotamenn, að auki voru 

það Rasphúsið og Spunahúsið.  

Í Rasphúsinu voru afbrotamenn svo hefðu verið dæmdir í lífsstíðarfangelsi og röspuðu þeir 

tré til framleiðslu og sáu þeir fyrir klæðum handa danska hernum. Í Rasphúsinu voru sendir 

fangar sem reynt höfðu að flýja Stokkhúsið. Í Rasphúsinu var þrælað föngum út og hrundu þeir 

niður vegna þess en þeim var þrælað vel og lengi yfir daginn í lokuðu og dimmu húsi. 

Íslendingar voru oftast sendir í Rasphúsið eftir innleiðingu Norsku laganna á Íslandi þar sem 

ævilöng þrælkunarvinna kom í stað líflátsrefsinga.74 

 
71 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum. Bls. 105 
72 https://icelandictimes.com/is/jon-olafsson-indiafari-fra-svarthamri/ 
73 Einar Laxness: Glæpur og refsing í Íslandssögunni. Bls. 13 
74 Einar Laxness: Glæpur og refsing í Íslandssögunni. Bls. 54 
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Spunahúsið var hluti af Rasphúsinu. Í Spunahúsinu voru konur sem höfðu verið dæmdar t.d. 

fyrir dulsmál, þjófnað, morð og fleira. 75 Þar voru þær látnar vinna við t.d. að spinna ull og vefa 

klæði handa danska hernum.  

 

6.1.3 Brimarhólmur 

Brimarhólmur var á 16. öld og til ársins 1859 notað sem verkstæði danska sjóherinn og var það 

rekið áfram með vinnu afbrotamanna til ársins 1741. Vitað er til að íslenskir afbrotamenn sátu 

inni á Brimarhólm síðari hluta 17. aldar og 18. Öld. Frá árinu 1741 tók Stokkhúsið síðan við 

afbrotamönnum.76 

 

6.1.4 Stokkhúsið 

Stokkhúsið var stofnað árið 1670 og var það karlafangelsi. Í Stokkhúsinu voru þeir 

afbrotamenn sendir sem framið höfðu viðstyggilega glæpi og við lá dauðarefsing eða ævilöng 

þrælkunarvinna. Vistin í Stokkhúsinu var talin hræðileg en mikið var notast við líkamlegar 

pyntingar eins og brennimerking, hýðing, einangrun og fleira. Auk þess voru fangar í járnum 

dag og nótt.  

Í Stokkhúsinu var mikið um pyntingartæki sem knúði menn til að játa á sig brot. Mikið var 

um íslenska afbrotamenn sem dæmdir voru og sendir í Stokkhúsið eftir að lög Norsku laganna 

um þjófnað og manndráp tóku við af refsilögum Jónsbókar. Dauðarefsing fyrir þjófnað var 

afnumin og í stað dauðarefsingar kom í staðinn ævilöng þrælkunarvinna og þar sem ekkert 

hegningarhús var á Íslandi var þá sent íslenska afbrotamenn á Brimarhólm og síðar í 

Stokkhúsið. 

Íslensk yfirvöld voru á móti því að leyfa lífstíðarfanga í hegningarhúsinu í Reykjavík og árið 

1775 var tekin ákvörðun að fangar sem dæmdir voru í lífstíðarfangelsi skyldu afplána dóm sinn 

í dönskum fangelsum.77 

 

 

 
75 Einar Laxness: Glæpur og refsing í Íslandssögunni. Bls. 65 
76 Einar Laxness: Glæpur og refsing í Íslandssögunni. Bls. 14 
77 Einar Laxness: Glæpur og refsing í Íslandssögunni. Bls. 70-71 
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6.2 Uppruni fangelsa á Íslandi 

Árið 1733 var byrjað að tala um að reisa hegningarhús á Íslandi. Málefnið fór af stað þegar að 

kona var dæmd til dauða fyrir alvarlegt sifjaspell en var náðuð með hegningarvinnu í 

Spunahúsinu. Kannað var sá möguleiki að koma upp hegningarhúsi á Íslandi en var enginn 

áhugi fyrir því á Alþingi og féll það því niður. Við breytingu á refsilöggjöfinni árið 1751 urðu 

afbrot mun fleiri en áður. Kom þá til sögunnar maður að nafni Magnús Gíslasson sem lagði 

fyrir stjórnina þá hugmynd að opna betrunarhús á Íslandi. Tvö ár liðu þar til framkvæmdir 

betrunarhúsa á Íslandi hófust. Magnús Gíslasson ákvað að betrunarhúsið skyldi vera reist á 

Arnarhóli og hófust framkvæmdir árið 1761. Mikið var um framkvæmdir og var húsið tekið í 

notkun 10 árum seinna, og var pláss fyrir 54 fanga og 16 stórglæpamenn.78 Stiftmaður sá vildi 

hafa fangelsisvistina í líkingu við búskap og karlfangar stunduðu grjótvinnu og húsagerð. Á 

veturna rifu þeir upp grjót og sinna spuna og vefnaði. Kvenfangar unnu aðeins við tóskap.79 

 

6.3 Fangelsin á Íslandi  

Árið 2021 eru fjögur fangelsi starfrækt á Íslandi; Litla-Hraun, Kvíabryggja, Sogn og Hólmsheiði.  

Litla- Hraun var tekið í notkun þann 8. mars 1929 og er stærsta fangelsi landsins. Fangelsið 

er lokað með 9 deildir og þar er pláss fyrir 87 karlfanga. Á Litla-Hrauni fá fangar greidd laun 

fyrir vinnu við þrif, bílnúmera- og skiltagerð, vörubrettasmíði og margt fleira. Auk þess býður 

Fjölbrautaskóli Suðurlands föngum upp á nám á meðan afplánun stendur. 

Fangelsið Kvíabryggja var upphaflega tekið í notkun árið 1955 til þess að vista feður sem 

greiddu ekki meðlag. Fangelsið var tekið í almenna notkun árið 1963. Árið 2007 var fangelsið 

stækkað og er pláss fyrir 23 fanga. 

Fangelsið Sogni var tekið í notkun 1. júní 2012 og rúmar fangelsið 22 fanga. Föngum er 

ætlað að stunda vinnu eða nám. Fangelsið Sogni er skilgreint sem opið fangelsi þar sem engin 

girðing afmarkar fangelsið. 

Fangelsið Hólmsheiði var tekið í notkun þann 10. júní 2016 og er það gæsluvarðhalds- og 

móttökufangelsi með deild fyrir kvenfólk og aðstöðu fyrir afplánun styttri fangelsisrefsinga. Í 

fangelsinu á Hólmsheiði er pláss fyrir 56 fanga.80 

 
78 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum. Bls. 107-108 
79 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum. Bls. 109 
80 Fangelsismálastofnun. (e.d-a) Fangelsin.  
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6.3 Önnur refsikennd viðurlög í stað fangelsisvistar 

• Samfélagsþjónusta: Fólk sem hefur verið dæmt í allt að þriggja mánaða óskilorðsbundið 

fangelsi geta afplánað dóm sinn með samfélagsþjónustu, ef þeir uppfylla öll skilyrðin, 

samfélagsþjónusta er minnst 40 klukkustundir og mest 120 klukkustundir. Þeir sem að 

afplána vararefsingu fésekta, sem er 100.000 krónur eða meira, eru með þann möguleika 

á að afplána dóm sinn með samfélagsþjónustu.81  

• Rafrænt eftirlit: Auk þess er hægt að afplána dóm sinn með rafrænu eftirliti en þá er átt 

við afplánun dóma utan fangelsis. Afbrotamaður fær að dvelja á sínu eigin heimili eða 

öðrum dvalarstað sem fangelsismálastofnun þarf að samþykkja og þarf sá að bera 

ökklaband til þess að hægt sé að fylgjast með ferðum aðilans. Ákveðnar reglur gilda þegar 

afbrotamenn afplána dóm sinn undir rafrænu eftirliti. Þeir sem hafa verið dæmdir í rafrænt 

eftirlit þurfa að dvelja á dvalarstað sínum á kvöldin og yfir nóttina. Auk þess ber honum 

skylda að sinna vinnu eða námi. 

• Áfangaheimilið Vernd: Að afplána dóm sinn á áfangaheimili felur í sér að afplánun hluta 

af fangelsisrefsingu utan fangelsis, þar sem afbrotamaður dvelur á stofnun eða heimili. Sá 

sem afplánar á stofnun eða heimili þarf að dvelja þar milli kl. 23:00-07:00 alla daga 

vikunnar, auk þess skal sá sami dvelja á heimilinu milli kl. 18:00-19:00 á virkum dögum. 

Þeir sem afplána dóm sinn á Vernd þurfa að stunda vinnu, nám, starfsþjálfun eða meðferð 

sem forvarsmenn Verndar hafa samþykkt. 82 

 

 

 

 
81 Lög um samfélagsþjónustu nr.55/1994 
82 Fangelsismálastofnun. (e.d-b). Afplánun. 
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7. Lokaorð 

Sumarið 2020 fór ég á Þingvelli og skoðaði hvar æðsta stofnun Alþingis var og sá meðal annars 

Drekkingarhyl. Gaman var að sjá hvað margir heimsækja Þingvelli og skoða söguna á bakvið 

Alþingi og hvað fór þar fram. Það var bæði áhugavert og óhugnalegt að labba og skoða söguna, 

sjá hvar fólk var dæmt til dauða og hvar aftakan fór fram. Eftir að hafa skoðað staðinn og lesið 

mér til um þetta ákveðna efni er ég þakklát fyrir hvernig lögin eru í dag og hvað sagan hefur 

breyst til hins betra í gegnum aldirnar. Á tímum Grágásar og Jónsbókar og fram að Stóradómi 

voru líkamlegar refsingar notaðar til að hræða fólk til hlýðni.  

Eins og fram hefur komið hafa viðurlög við afbrotum breyst talvert með árunum og eiga 

sjálfsagt eftir að breytast um ókomna tíð. Það má segja að þær breytingar sem hafa orðið á 

refsikenndum viðurlögum frá tímum Grágásar, Járnsíðu, Jónsbókar, Stóradóm, innleiðingu 

Norsku og Dönsku laganna hafi verið til hins betra. Eins og fram hefur komið var mikið um 

líkamlegar refsingar fyrr á tíðum auk þess, dauðarefsing, sektir, skóggangur og  brottrekstur 

úr landi. Á tímum Stóradóms var tekið hart á siðferðisbrotum en tilgangur Stóradóms var til 

að koma í veg fyrir slík brot.  

Í dag þekkjast ekki þessir ákveðnir brotaflokkar en þó hafa nýir orðið til. Glæpir sem 

töldust alvarlegir eins og að eignast barn utan hjónabands, heyra sögunni til. Erfitt er að hugsa 

til þess hvað fólk þurfti að ganga í gegnum og að fólk hafi verið dæmt fyrir brot sem þekkjast 

ekki í dag, eins og það að eignast barn utan hjónabands.  

Þó að Grágás og Jónsbók heyra sögunni til var þó áhugavert að skoða frétt frá árinu 2017 

þar sem maður slasaðist í steggjun, maðurinn tók þátt í skipulögðum bardaga gegn reyndum 

bardagamanni og slasaðist. Í dómi Hæstaréttar var vísað til lagabálka í Konungsbók Grágásar 

og Mannhelgisbálks Jónsbókar og var vitnað í 34. kafla Grágásar.  

Refsitegundum fór að fækka með komu hegningarlaga nr. 19/1940 og breyttust þá 

viðurlög við afbrotum í fangelsi, sektir, varðhald og fleira og voru þá hegningarvinna og 

líkamlegar refsingar numdar úr lögum. Í dag er viðurlög við afbrotum mun mildari og er í boði 

fleiri valmöguleikar fyrir afbrotamenn. Í dag eru helstu viðurlög við afbrotum fangelsisvist og 

fjársektir en auk þess er möguleiki að afplána dóm með rafrænu eftirliti og jafnvel hægt að 

afplána dóm sinn með samfélagsþjónustu. Í dag er t.d. fólk ekki knúið að fara úr landi og búa 

utanlands í þrjú ár eins og á tímum fjörbaugsgarðs. Sagan sýnir fram á það að refsingar við 

viðurlögum þróast og breytist með samfélaginu, allt frá líkamlegum refsingum, 
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dauðarefsingum, útlegð og skóggangi til þeirrar betrunar sem við þekkjum í dag, til að mynda 

fangelsa, rafrænt eftirlit, samfélagsþjónustu og fleira.  
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