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Útdráttur 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.A.-prófs við Lagadeild Háskólans á Akureyri. Í ritgerðinni 

er gerð grein fyrir saknæmisskilyrðunum, ásetningi og gáleysi, og hinu vandasömu verkefnum 

dómstóla við úrlausn mála sinna þegar um þau skilyrði ræðir. Almennt ákvæði er að finna í 18. 

gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, en þar er tilgreint að aðeins sé refsað fyrir brot á 

lögunum ef verknaður er framinn af ásetningi, en sérreglur koma til álita og heimilt er að 

sakfella aðila fyrir gáleysisbrot lögum samkvæmt ef þess er sérstaklega getið í viðkomandi 

refsiákvæði. Af því leiðir að ásetningur fellur undir hefðbundna refsiábyrgð og gáleysi kemur 

eingöngu til greina ef viðkomandi refsiákvæði heimilar slíka tilhögun. Gert var grein fyrir 

gáleysi og ásetningi og sérstaklega skoðað hvar mörkin skarast í íslenskum refsirétti. Til 

hliðsjónar og samanburðar voru önnur birtingarform ásetnings könnuð, þ.e. þokukenndur 

ásetningur og hvatir, til þess að skoða hvort þau hafi áhrif þegar kemur að skörun milli 

saknæmisskilyrðana, bæði fræðilega séð og í dómaframkvæmd.  
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Abstract 

This thesis is a final project for a B.A. degree at the Faculty of Law at the University of 

Akureyri. The dissertation describes the conditions of mens rea, intent and negligence, and the 

difficult tasks of the courts in resolving their cases when those conditions arise. A general 

provision can be found in Article 18 of Almenn Hegningarlög nr. 19/1940, which states that a 

violation of the law is only punished if the act is committed intentionally, but special rules are 

considered, and a party may be convicted of negligence in accordance with law if it is 

specifically mentioned in the relevant penal provision. As a result, intent falls under traditional 

criminal liability and negligence is only possible if the relevant penal provisions allow such an 

arrangement. The terms negligence and intent have been defined, and special attention was paid 

to where the boundaries overlap in Icelandic criminal law. For consideration and comparison, 

other manifestations of intent were examined, i.e., nebulous intent and motives, in order to see 

if they have an effect when it comes to the overlap between intent and negligence, both 

theoretically and in Icelandic case law.  
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1. Inngangur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að gera greinarmun á neðsta stigi ásetnings og efra stigi 

gáleysis og hvar mörkin liggja í dómaframkvæmd. Til hliðsjónar verður skoðað sérstakt 

birtingarform ásetnings, þ.e. þokukenndan ásetning ásamt því að skoða hvatir.  

 Efnistök ritgerðarinnar verða á þá leið að í fyrsta kafla verður fjallað um grundvöll 

refsiábyrgðar ásamt refsirammanum samkvæmt almennum hegningarlögum nr. 19/1940. Þá 

verður farið í saknæmishugtakið sjálft og þær kröfur og skilyrði sem þarf að uppfylla til þess 

að hægt sé að ákvarða að verk hafi verið unnið með saknæmum hætti. Í lok kaflans verður 

skoðað frávik frá meginreglunni um skilyrði saknæmis. Í öðrum kafla verður fjallað um neðsta 

stig ásetnings, þ.e. dolus eventualis og hvernig það kemur við sögu í íslenskum refsirétti og 

dómaframkvæmd. Litið verður sérstaklega til viðbótarskilyrða dolus eventualis með það að 

leiðarljósi að útskýra nánar hvers vegna þau þurfa að vera til staðar svo hægt sé að heimfæra 

verknað undir refsiákvæðið. Einnig verður farið yfir sérstakt birtingarform ásetnings, þ.e. 

þokukenndan ásetning, og skoðað hvernig hann birtist okkur í dómaframkvæmd. Í þriðja kafla 

verður farið yfir stórfellt gáleysi sem er á efri mörkum gáleysis. Í fimmta kafla er fjallað um 

hugtakið hvöt, ásamt því að fara betur yfir réttaráhrif hvata og skoða dómaframkvæmd þegar 

um slíkt fyrirbæri er að ræða. Gerður er greinarmunur og aðgreining á hvötum frá 

þokukenndum ásetningi. Í síðasta kaflanum eru tekin fyrir efri mörk gáleysis og neðri mörk 

ásetnings og sérstaklega gerður greinarmunur þar á milli. Farið verður yfir refsilækkunar- og 

refsihækkunarheimildir sem geta haft áhrif á niðurstöðu hegningar ásamt því að skoða 

vandkvæði við aðgreiningu milli þessara tveggja saknæmisskilyrða. Einnig verður reynt að 

svara þeirri spurningu hvar mörkin liggja í raun og veru, sem ritgerðin fjallar í meginatriðum 

um. Í lokin eru svo dregnar saman helstu niðurstöður úr þessum skrifum. 

2. Grundvöllur refsiábyrgðar 

Grundvallarregluna um lögbundnar refsiheimildir er að finna í 1. mgr. 69. gr. stjórnarskrár 

Íslands nr. 33/1944, samhliða 1. mgr. 1. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 (hér eftir 

skammstafað hgl.), en þar er kveðið á um að engum verði gert að sæta refsingu nema hann hafi 

gerst sekur um háttsemi, sem refsing er lögð við í lögum á þeim tíma þegar hún átti sér stað 

eða má fullkomnlega jafna til slíkrar háttsemi. Það er því ljóst að ákveðið skilyrði þarf að 

uppfylla til þess að refsing geti komið til álita. Áskilnaður um að refsiheimildir skuli 

lögbundnar felur í sér útfærslu hinnar almennu lögmætisreglu á sviði refsiréttar, en 
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grunnregluna má einnig nefna lögmætisreglu refsiréttar (l. nullum crimen sine lege, nulla poena 

sine lege). Samkvæmt henni verður það eitt talið refsivert sem fram kemur í almennum lögum 

sem löggjafinn hefur sett eða sem lýst er refsiverðu í almennum stjórnvaldsfyrirmælum, svo 

sem reglugerðum ráðherra, sem styðjast ótvírætt við heimildir í almennum lögum.1 

 Því alvarlegri sem verknaður er talinn vera hlutrænt séð, þeim mun ríkari ástæða er til 

að leggja refsingu við ásetningsbroti fremur en gáleysisbroti, en er gáleysi þó refsivert þrátt 

fyrir að vera ekki talið vera jafn alvarlegt og ásetningur. Grófleiki verknaðar er m.a. metinn 

eftir afleiðingum hans, eðli verknaðarandlagsins eða þolandans og eftir atvikum hættulegri eða 

vítaverðri aðferð við framkvæmd hans. Þar má nefna manndráp sbr. 211. gr. hgl., og 

líkamsmeiðingar sbr. 218. gr, hgl., en gerður er greinarmunur refsinga í þessum 

ásetningsákvæðum eftir alvarleika brots. Þessi stigskipting refsingar eftir alvarleika brots er vel 

sýnilegt í lögskýringargögnum, en í manndrápsákvæðinu, er refsing lögð við ekki skemur en 5 

ár, eða ævilangt, en líkamsmeiðingarákvæðinu, er það fangelsi allt að 3 árum.Takmörkuð 

afkastageta refsivörslukerfisins, skilyrði um málshraða sem og venjubundin væg viðurlög fyrir 

minni háttar brot útiloka samræmingu af þessu tagi. Þvert á móti er gáleysisábyrgð teygð mjög 

langt við minni háttar brot, þar sem áðurnefnd atriði ráða ferðinni, stundum á kostnað 

réttaröryggis., en það myndi valda óvissu og öryggisleysi á mörgum athafnasviðum mannlegs 

lífs, ef ekki væri hægt að treysta því, að refsiábyrgð sé að meginstefnu lögð á þá, sem sök eiga 

á refsinæmu verki og afleiðingum þess.2 Þessi takmarkaða afkastageta refsivörslukerfisins gerir 

það að verkum að dómstólar verða að hafa það til hliðsjónar, hvort málið er flókið, sérstakt eða 

fordæmisgefandi, t.d. hvað þyngd refsinga varðar eða refsileysi. Refsing og framkvæmd hennar 

er vandmeðfarin og þarf að vera í takt við afbrotið þar sem dómstólar geta ekki tekið einhliða 

ákvörðun um niðurstöðu máls. Brot sem eru svipuð að eðlisfari, geta endað með mismunandi 

niðurstöðu enda eru ákveðnir hlutir sem þarf að taka mið af hverju sinni, m.a. hvort 

ásetningurinn var þokukenndur eða hvaða hvatir lágu að baki, en nánar verður fjallað um það 

í köflum 3.2 og 5. 

Mat dómstóla á því hvort um refsivert atvik er að ræða, byggir að miklu leyti á viðhorfi 

geranda hverju sinni, en ákveðin skilyrði þurfa að vera til staðar. Það er því ekki nóg fyrir mann 

að óska öðrum dauða, sem svo á endanum rætist, án aðkomu hans að andlátinu en getur þó 

gerst sekur fyrir háttsemi með liðsinni í orði, verki eða hvatningu sem leiðir til dauða 

samkvæmt 22. gr. hgl.  

 
1 Róbert R. Spanó: „Refsiréttur“, bls. 345. 
2 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 18-19. 
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Skilyrði refsiábyrgðar eru þrjú talsins, þ.e. skilyrði tengt hátternisreglu refsiákvæðis, 

skilyrði um sakhæfi og skilyrði um gildissvið refsilaga. Þau þurfa öll að vera til staðar hverju 

sinni, til þess að háttsemi geti talist refsiverð. Refsiskilyrði hefðbundinnar refsiábyrgðar hafa 

oftast verið flokkuð með tilliti til þeirra skilyrða sem tengjast verknaðarlýsingu refsiákvæðis, 

þ.e. refsinæmi, ólögmæti og saknæmi3 en einungis verður fjallað um síðastnefnda skilyrðið. 

2.1. Saknæmishugtakið 

Telja má það almenna ólögfesta reglu að bæði saknæmisskilyrðin hafi áhrif á ákvörðun 

refsingar innan hinna almennu refsimarka eða sérrefsimarka viðkomandi refsiákvæðis.4 Þar 

með gildir hún um saknæmi í öðrum lögum. Með 18. gr. hgl. er hægt að gagnálykta um 

refsiákvæði sérrefsilaga sem hafa ekki sérstakar gáleysisheimildir og lýtur því gagnályktunin 

þeirri takmörkun, sem kveðin er í 18. gr., en takmörkunin nær þó ekki út fyrir hegningarlögin. 

Í henni felst að gagnstæð regla er einnig talin gilda um sérrefsilög. Með því sögðu, er ljóst, að 

meginreglan er sú að gáleysi dugar eitt og sér til refsiábyrgðar samkvæmt sérrefsilögum nema 

sérstaklega sé kveðið á, um að ásetnings sé krafist. Þessi aðferð er ólögfest venja við skýringu 

laga og ýmist er byggt á því að þessi lögskýringarleið, leiði til þeirrar niðurstöðu að dómstólar 

skýri ákvæðið svo að gáleysi dugi almennt til refsiábyrgðar.5 Stighækkandi saknæmi hefur áhrif 

til refsiþyngingar að sama skapi og því meiri sem afbrotið er alvarlegra. Aðgreining milli 

ásetnings og gáleysis er þó enn afdrifaríkari í þessu efni, bæði vegna mismunandi refsimarka 

og ólíks refsimats.6  

 Saknæmishugtakið er að lögum bundið við tiltekna huglæga afstöðu geranda og eru 

skilyrðin tvö talsins, ásetningur (l. dolus) og gáleysi (l. culpa), en að því sögðu er ljóst að ekki 

er unnt að refsa fyrir óhappatilvik sem kunna að eiga sér stað enda er það meginregla samkvæmt 

18. gr. hgl., að aðeins verður refsað fyrir brot á lögunum ef maður hefur framið verknaðinn af 

ásetningi, en sérreglur koma þó til greina og er heimilt er sakfella mann vegna gáleysisbrots 

lögum samkvæmt ef þess er sérstaklega getið í viðkomandi refsiákvæði. Þar má meðal annars 

nefna 218. gr., 219. gr. og 227. gr. sem kveða allar á um gáleysi af einhverju tagi og heimila 

refsingu fyrir gáleysisbrot. Þegar lagaframkvæmd skoðuð er ljóst að lögin tilgreina ekki 

einungis ásetning og gáleysi með beinum orðum heldur er hægt að sjá orðatiltækin „getur ekki 

dulist að“, „hirðuleysi“, „vísvitandi“, „lét sér í léttu rúmi liggja“ eða „af ásettu ráði“. Það er 

 
3 Róbert R. Spanó: „Um vansvefta skipstjóra og afladrjúga stýrimenn: hugleiðingar um hlutlæga refsiábyrgð einstaklinga í 

íslenskum rétti“, bls. 18-19. 
4 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 28. 
5 Alþt. 2001 – 2002, A-deild, þskj. 527 – 363 mál.  
6 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 28. 
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almennt lagt til grundvallar í íslenskum refsirétti að önnur regla gildi um þau refsiákvæði sem 

er að finna í sérrefsilögum en í slíkum tilvikum er heimilt að refsa manni bæði fyrir ásetnings- 

og gáleysisbrot enda sé ekki að finna neinar sérstakar saknæmiskröfur í viðkomandi 

refsiákvæði.7  

2.2. Saknæmisskilyrðin 

Grundvallarreglan um saknæmi er tvíþátta form sem skiptist eftir tiltekinni huglægri afstöðu 

geranda. Þegar talað er um saknæmi í íslenskum rétti er aðallega átt við að verk sé framið af 

ásetningi eða gáleysi. Sök greinist niður í tvo höfuðstofna, annars vegar sakhæfi, sem varðar 

lögaldur, sbr. 14. gr. hgl., og andlega heilsu manns, sbr. 15. og 16. gr. hgl., og aðrar truflanir 

eins og ölæði eða nautnalyf, sem geta ollið skorti á sakhæfi, sbr. 17. gr. hgl., en einungis ef um 

fullkomið rænuleysi er að ræða. Síðarnefndi höfuðstofninn er svo saknæmi í þrengri merkingu, 

sem eru ýmist reglur um ásetning og gáleysi ásamt öðrum hugrænum refsiforsendum, sem og, 

hvatir með verki, tilgangur o.fl.,8 þ.e. að einstaklingur, sem á í hlut, er sakhæfur í annan stað sé 

viljaafstöðu hans til háttseminnar svo háttað að verk sé honum saknæmt.9 

Ásetningur er huglægt ástand og getur verið margs konar, en í öllum tilvikum er um að 

ræða háttsemi, sem stýrist af vilja manns. Hann getur verið svo einbeittur, að hann er 

einfaldlega til þess gerður að valda tjóni, en einnig svo óljós, að ef aðili hefði hugleitt hverjar 

afleiðingar háttseminnar gætu orðið, hefði hann samt sem áður látið af henni verða.10 Neðri 

mörk ásetnings skarast á við stórfellt gáleysi, en 18. gr. hgl. hljóðar svo að ásetningur er 

aðalsaknæmisformið samkvæmt lögunum og er því almenna reglan, en sérreglur koma svo til 

álita ef um gáleysisbrot er að ræða. Þar gerir ákvæðið ráð fyrir, að ásetningur gildi 

undantekningarlaust fyrir hegningarlögin í heild, en óþarft er að tilgreina hann í einstökum 

verknaðarlýsingum laganna.11 

 Þegar verknaður er refsinæmur án tillits til afleiðinga hans, er um samhvert brot að 

ræða. Af því leiðir, að skilgreining ásetnings hlýtur, þegar svo stendur á, að mótast af vitneskju 

eða hugmyndum geranda um atvik og aðstæður eins og þær eru hverju sinni. Þetta vitundarstig 

ræður úrslitum, en ekki forsögn geranda um væntanlega atburðarás eða afstöðu hans til þess, 

er gerast kann í framtíðinni. Skilgreiningin á samhverfum brotum hljóðar svo:  

 

 
7 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 12. 
8 Ármann Snævarr: Þættir úr refsirétti II, bls 38-39. 
9 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 40. 
10 Róbert R. Spanó: „Refsiréttur“, bls. 295-296. 
11 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 58. 
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Það er ásetningur, ef hinn brotlegi veit, að þær aðstæður eru fyrir hendi, sem felast í 

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

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

að síður framið verknaðinn, þótt hann hefði talið víst, að aðstæðurnar væru fyrir hendi, eða þá að 

hann lætur sér í léttu rúmi liggja, hvort þessar aðstæður eru fyrir hendi.12  

 

Þegar 18. og 19. gr. hgl. eru kannaðar betur, er ljóst að efnislega er ekkert sem skilur þessi 

saknæmisskilyrði hvort frá öðru. Þegar greint er efni saknæmis, þá segir það til um hvort 

eðlismunur eða stigsmunur sé á ásetningi og gáleysi, en hugtökin eru hvorki skilgreind í 

lögunum sjálfum né í lögskýringargögnum.13 Það er þó nánar greint frá hvers vegna það getur 

verið í almennum athugasemdum með II. kafla hgl. en þar segir:  

 
Ekki þykir fært að ákveða með lögum skýrgreiningu á ásetnings og gáleysishugtökum, né að 

ákveða mörkin þar á milli. Á úrlausn um þau atriði fremur heima í hinni almennu refsiréttarfræði 

en í beinni lagasetningu.14 

 

Þar með er verið að láta í hendur fræðimanna að skilgreina mörkin þar á milli, og hefur 

dómaframkvæmd að einhverju leyti reynt að skýra mörkin. Ljóst er að ekki er hægt að refsa 

fyrir verknað nema hann falli undir hefðbundin refsiskilyrði og þurfa dómstólar því að meta 

aðstæður hverju sinni til að komast að endanlegri niðurstöðu.  

 Gáleysisleg háttsemi stjórnast af vilja manns, annað hvort beinlínis til þess að viðhafa 

hana eða til þess að koma sér í þá aðstöðu, að háttsemin yrði eða gæti verið viðhöfð, t.d. þegar 

maður drekkur sig ofurölvi og hefur svo akstur bifreiðar. Það yrði talið stórfellt gáleysi, þótt 

hann hafi drukkið frá sér ráð og rænu. Ástæðan er sú að maðurinn kom sér í þessa aðstöðu af 

fúsum og frjálsum vilja. Ef hinn sami ekur á annan bíl og veldur mannsfalli, yrði það talið 

manndráp af gáleysi sbr. 215. gr. hgl., og sérrefsiákvæði koma til álita.15 Það er því álitamál 

hvers vegna ásetningur eigi ekki við, þá sérstaklega þokukenndur ásetningur þar sem aðili er 

undir ölæði, en hann tekur á sig ákveðna sök með því að drekka samhliða akstri, og ásetningur 

hans var ekki að verða öðrum manni að bana þótt honum hefði getað verið ljóst hver 

niðurstaðan gæti orðið. Til þess að gáleysi teljist stórfellt þarf það að vera á mjög háu stigi, og 

er það því í verkahring dómstóla hverju sinni að finna út hver niðurstaðan er þegar kemur að 

gáleysi og ásetningi, og getur það verið afar vandasamt. Þótt gáleysi sé huglægt ástand, þá er 

 
12 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 61. 
13 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 13. 
14 Alþt. 1939 – 1940, A-deild, þskj. 43 – 29 mál, bls. 357. 
15 Róbert R. Spanó: „Refsiréttur“, bls. 294-295. 
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það samt í seinni tíð almennt metið út frá hlutlægum mælikvörðum, hvort sem háttsemin hafi 

verið gáleysisleg eða ekki. Þetta eru fyrst og fremst mælikvarðar, sem felast í eða leiða af 

skráðum reglum um háttsemi manna á þeim sviðum sem um ræðir. Ef gerandi hefur ekki 

hegðað sér eins og fyrir var mælt í reglum og það frávik hefur leitt til tjóns, yrði almennt talið, 

að háttsemin væri gáleysisleg, þ.e. brot á reglu, sem fara bar eftir. Honum hefði átt að vera 

kunnugt um efni reglunnar og af því leiðir að saknæmisskilyrðum er fullnægt.16  

2.3. Frávik frá reglunni 

Eins og fram hefur komið þá byggir saknæmishugtakið á huglægri afstöðu til verknaðar, sem 

felst í ásetningi og gáleysi og telst það því frávik að sakfella einstakling á hlutlægum grundvelli. 

Sama á við ef ósannað er um ásetning eða gáleysi til verksins17 en við getum séð skýrt dæmi 

um dulda sök í Hrd. 2004, bls. 4121 (mál nr. 237/2004) þar sem X var ákærður fyrir manndráp 

af gáleysi með því að hafa ekið bifreið sinni yfir á rangan vegarhelming með þeim afleiðingum 

að hann farþegi bifreiðar sem hann skall á, lést. Í forsendum Hæstaréttar segir:  

 
Þótti nægilega sannað að bifreið X hafi verið á röngum vegarhelmingi miðað við akstursstefnu 

þegar áreksturinn varð. Hvorugur ökumannanna gat borið um aðdraganda hans vegna 

minnisleysis, en báðir hlutu þeir alvarleg meiðsl við áreksturinn. Skoðun sú, sem framkvæmd 

var á bifreiðunum var hvorki ítarleg né til þess ætluð að leiða í ljós orsakir árekstrarins. Á 

grundvelli hennar varð því ekki útilokað að bilun hafi orðið í bifreið X skömmu fyrir áreksturinn. 

Var talið, að orsök hans væri óupplýst og því ósannað að bifreið X hafi verið á röngum 

vegarhelmingi vegna gáleysis hans. Var hann því sýknaður.   

 

Grundvallarreglan um saknæmi styðst við margháttuð lagarök, svo sem varnaðarástæður, 

siðareglur, sanngirnis- og réttlætisrök ásamt réttaröryggissjónarmiðum.18 Það þarf því 

veigamikil rök til þess að víkja frá grundvallarreglunni og rækilegt mat á þörfinni hverju sinni, 

en oftast er slík tilhögun rökstudd með því að hún sé nauðsynleg vegna varnaðar- og 

sönnunarástæðum.19 Brot ákærða í máli þessu varðar við 215. gr. og 219. gr. hgl., en það þarf 

að vera sannað svo ekki verði dregið í efa með skynsamlegum rökum að ákærði hafi sýnt af sér 

refsivert gáleysi. Við rannsókn máls kom í ljós að ákærði hafi keyrt yfir á rangan vegarhelming 

og hafi ekki notað bremsur til þess að draga úr hraðanum. Þrátt fyrir það, var ekki talið sannað 

 
16 Róbert R. Spanó: „Refsiréttur“, 297-298. 
17 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 33. 
18 Jónatan Þórmundsson: Grundvallarreglan um saknæmi. Afmælisrit Þórs Vilhjálmssonar, bls. 316-319. 
19 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 33-34. 



 

 7 

án vafa að hann hafi sýnt af sér stórfellt gáleysi. Með þessari niðurstöðu er verið að styrkja 

refsivernd á tilteknum sviðum og að gera refsiábyrgðinga virkari að sama skapi.20 

3. Neðstu stig ásetnings 

Ásetningi er skipt upp í fjögur stig, þ.e. tilgangur, óhjákvæmileg afleiðing, líkindaásetningur 

og dolus eventualis, en fyrstu tvö eru gjarnan nefnd beinn ásetningur. Til viðbótar eru tvö 

birtingarform ásetnings, sem skipta aðallega máli við ákvörðun refsingar, þ.e. aukinn 

ásetningur sem leiðir til refsiþyngingar og þokukenndur ásetningur sem leiðir til málsbóta.21 

Áður en nánar verður farið í að skilgreina neðsta stig ásetnings, þykir vert að gera greinarmun 

á andlagi og tímamarki ásetnings. Meginreglan um andlag ásetnings er sú að ásetningur þarf 

að standa til allra efnisþátta verknaðar eins og honum er lýst fullfrömdum í verknaðarlýsingu 

refsiákvæðis.22 Það leiðir þó ekki til röskunar á reglunni þrátt fyrir að minni háttar frávik komi 

fyrir í atburðarásinni miðað við ætlun eða væntingar geranda23, og telja verður, að ásetningur 

þurfi ekki að taka til einstakra liða í atburðarásinni, ef þeir koma í stað annarra hliðstæðra, sem 

hann nær til, ef eðlilegt og náið orsakasamband sé milli liðanna.24 Þar sem ásetningur þarf að 

taka til allra efnisþátta verknaðar, og þarf að vera þess eðlis, að refsilækkunar- og 

refsiþyngingarástæður komi til álita, sem fela í sér viðbótarverknaðarlýsingar.25 Ef ásetning 

skortir til eins efnisþáttar af fleirum í verknaðarlýsingunni, ber að sýkna af því broti, sem ákært 

hefur verið fyrir.26 Frávik frá meginreglunni um andlag ásetnings er að finna í 218. gr. hgl., en 

í ákvæðinu er lýst meiriháttar líkamsárás, þ.e. vísvitandi líkamsárás. Samkvæmt meginreglunni 

ætti að þurfa ásetning til beggja efnisþátta, frumverknaðar og afleiðingar, en í ákvæðinu er 

slakað á kröfunni varðandi afleiðingar. Það er því nægilegt til refsiábyrgðar fyrir slíkt 

ásetningsbrot, að afleiðingar árásar verði taldar árásarmanni til sakar vegna gáleysis eða þá að 

ásetningur til þeirra teljist ekki fullsannaður.27 

 Meginreglan um tímamark ásetnings felur í sér grunnregluna um að ásetningur skal 

standa til allra efnisþátta afbrots á verknaðarstundu, að viðbættu skilyrði um að það skuli vera 

á því tímamarki, þegar frumverknaðurinn er framinn, og eru refsimörkin þau sömu, hvort sem 

ásetningurinn var til staðar frá byrjun eða varð til síðar í atburðarásinni.28 Þar má helst nefna 

 
20 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 34. 
21 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 60 
22 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 41. 
23 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 92. 
24 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 92-93. 
25 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 248. 
26 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 93. 
27 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 94-95. 
28 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 96-97. 
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frelsissviptingu, en ásetningurinn þarf að ná til allra efnisþátta fyrir lok verknaðartímans. 

Einnig er hægt að nefna samfellda og óslitna árásarlotu með stigmögnun athafna, en hægt er 

að sjá það í Hrd. 1973, bls. 912 en þar var ákærða gefin sök að hafa skotið einu skoti af 

haglabyssu í gegnum hurð að íbúð E. Eftir það, ruddist hann inn í íbúð E, beindi að henni 

byssunni og lét tvö skot ríða af í gegnum eldhúshurðina, svo E varð fyrir mikilli haglahríð. Í 

þessu máli er ákveðin stigmögnun sem myndast og voru bæði atvikin tekin til greina þegar 

refsing var ákvörðuð.  

3.1. Dolus eventualis 

Það er gjarnan fjallað um dolus eventualis sem lægsta stig ásetnings en ekki hefur tekist að 

finna íslenskt orð sem samsvarar orðinu eventualis, en það felur í sér hugsanlegan möguleika, 

sem er þá yfirleitt tengdur ákveðnum aðstæðum. Merkingin endurspeglar inntak þessa 

ásetningsstigs og þær lágmarkskröfur, sem gera verður annars vegar sem almenna kröfu um 

tiltekið vitundarstig geranda og hins vegar sem sérstök viðbótarskilyrði,29 en nánar verður 

fjallað um þau í næstu köflum. Dolus eventualis er til staðar ef ákærði beinir vilja sínum í átt 

að ákveðnum atburði eða niðurstöðu, en lætur undan að sjá að með því að ná niðurstöðunni, er 

möguleiki á að annar atburður geti orðið. Hann lætur þó ekki fæla sig frá þessum 

fyrirsjáanlegum möguleika á að atburður kunni að verða, þess í stað heldur hann áfram með 

upprunalegu áætlun sína, áhugalaus um hvort niðurstaðan verður eða ekki. Í augum laganna 

hefur hann þá fyriráætlun hvað varðar slíka niðurstöðu og hefði getað komið í veg fyrir hana.30  

 Í dómi Hæstaréttar frá 13. maí 2020 í máli nr. 11/2020 var V ákærður fyrir brennu og 

manndráp samkvæmt 1., sbr. 2. mgr. 164. gr. og 211. gr. hgl., en til vara brennu og manndráp 

af gáleysi samkvæmt 215. gr. sömu laga. Þar tóku sakargiftir til þess að hann hefði valdið 

eldsvoða í íbúðarhúsnæði með þeim afleiðingum að tvær manneskjur létust. Með dómi 

héraðsdóms var hann sakfelldur fyrir brennu og manndráp af gáleysi. Landsréttur komst að 

þeirri niðurstöðu að V hefði valdið eldsvoða sem hefði haft í för með sér almannahættu og 

honum hefði ekki getað dulist að með því að kveikja eld við þessar aðstæður væri mönnum 

búinn bersýnilegur lífsháski auk þess sem augljós hætta hefði verið á yfirgripsmikilli 

eyðileggingu eigna annarra manna. Var hann því sakfelldur fyrir manndráp samkvæmt 211. gr. 

hgl., en við ákvörðun refsingar var litið til þess að ásetningur hans hefði ekki verið mjög 

einbeittur. Hæstiréttur sagði:  

 
29 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 78. 
30 Snyman CR: Criminal Law, bls. 181. 



 

 9 

 
Þótt mörk stórfellds gáleysis og lægsta stigs ásetnings geti skarast með ýmsum hætti verður að 

leggja til grundvallar það mat Landsréttar að ákærða hafi ekki getað dulist hverjar afleiðingar 

þess að kveikja eld í stofu íbúðarhússins gætu orðið. Af framangreindu orðalagi í rökstuðningi 

dómsins um brot ákærða verður ráðið að rétturinn taldi ákærða hafa haft raunverulega vitund um 

refsinæmar afleiðingar háttsemi sinnar en engu að síður látið það sér í léttu rúmi liggja hvort 

eldurinn breiddist út með þeim afleiðingum að mönnum yrði lífsháski búinn, stórfellt eignatjón 

yrði og líklegt væri að þeir sem væru á efri hæð hússins kæmust ekki undan og biðu bana. Komst 

Landsréttur þannig réttilega að þeirri niðurstöðu að ákærði hafi á verknaðarstundu haft lægsta 

stig ásetnings (dolus eventualis) til beggja brotanna.  

 

Hér byggir dómurinn aðallega á því að honum hefði ekki getað dulist hverjar afleiðingarnar 

voru. Ef hann álítur að afleiðing kunni að koma fram en hefði engu að síður framið verknaðinn 

telst það til dolus eventualis.  

 Um er að ræða raunverulega vitund geranda um að refsinæm afleiðing kunni að koma 

fram eða að tilteknar aðstæður kunni að vera fyrir hendi hverju sinni. Það þarf því að vera um 

möguleika að ræða eða einhverjar líkur á að slík afleiðing komi fram að hálfu geranda. Eins og 

fjallað hefur verið um að framan, þá er það þessi huglæga afstaða sem skiptir mestu máli. Hún 

er yfirleitt lögð að jöfnu við meðvitað gáleysi, og þess vegna þarf meira en almenna einkennið 

til þess að sannreyna að um ásetning sé að ræða. Erfitt er að segja nákvæmlega til um lágmark 

eða lægsta stig þessarar huglægu afstöðu en væntanlega nægir hugboð eða grunur geranda, og 

líkindastig afleiðingar getur vafalítið orðið fremur lágt, en þá reynir þeim mun meira á 

viðbótarskilyrðin um skilyrtan ásetning og jákvæða afstöðu til afbrots.31 Lágmarkskröfur 

viðbótarskilyrðisins eru þær sömu, hvort sem ásetningur stendur til tjónsbrota eða samhverfra 

brota, og skilgreining ásetnings er sú sama að því frátöldu að mismunandi orðalag er viðhaft, 

annars vegar vegna ókominna afleiðinga og hins vegar vegna atvika eða aðstæðna, sem eiga 

sér stað samtímis.32 

 Oft og tíðum, getur það komið fyrir að dómstólar eiga erfitt með að skera úr um hvort 

um neðsta stig ásetnings eða stórfellt gáleysi er að ræða. Það eru því tvö viðbótarskilyrði við 

dolus eventualis sem þurfa að vera til staðar ef um ásetning er að ræða framyfir gáleysi, sem 

teljast mikilvægir liðir í þessu samhengi.   

 
31 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 79. 
32 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 78. 
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3.1.1. Viðbótarskilyrði 

Fyrra viðbótarskilyrði dolus eventualis er skilyrtur ásetningur, en þá er byggt á því að gerandi 

hefði engu að síður framið tiltekinn verknað, þótt hann hefði talið víst, að afleiðing hans kæmi 

fram. Með þessu viðmiði er horfið frá þeirri eiginlegri raunveruleikakröfu að hann hefði samt 

sem áður unnið verkið.33 Það getur verið erfitt að sanna það fyrir dómstólum og því byggir það 

aðallega á aðstæðum öllum hverju sinni. Sem dæmi má nefna refsivert verk, sem gerandi telur 

líklegast, að hafi tiltekna afleiðingu í för með sér, en hann hefði samt ekki unnið verkið, ef 

hann hefði talið víst, að afleiðingin kæmi fram.34 Skýrasta dæmið um skilyrtan ásetning í 

íslenskri réttarframkvæmd er Hrd. 1973, bls. 912 en þar var ákærða m.a. gefið sök að hafa 

skotið umsvifalaust einu skoti af haglabyssu, sem hann hafði tekið ófrjálsri hendi, gegnum hurð 

að íbúð E, þar sem E og Þ, sonur hennar, stóðu innan við, og þyrluðust yfir þau högl og tréflísar, 

sem særði þau bæði. Hann var enn fremur ákærður fyrir að hafa í framhaldi af þessu ruðst inn 

í íbúð E, beint að henni byssuhlaupinu stöðugt og loks látið tvö skot ríða af gegnum eldhúshurð, 

þannig að E varð fyrir mikilli haglahríð, er lenti einkum í vinstra læri hennar, kvið og hendi, 

sem mikið blæddi úr. Um þessi ákæruatriði segir svo í dómi Hæstaréttar:  

 
Ófrjáls taka ákærða á haglabyssu og skotfærum verður eigi skýrð á annan hátt en þann, að á þeim 

tíma, er hann komst yfir skotvopnið og skotfærin, hafi búið með honum sá ásetningur að nota 

skotvopnið til ofríkisverka í eða við íbúð fyrrverandi tengdamóður sinnar, en þangað hélt hann 

rakleiðis frá þeim stað, er hann tók skotvopnið og skotfærin. Ákærði skirrðist ekki við að skjóta 

gegnum hurð að íbúð E, þótt langlíkegast væri, að fólk væri innan um hurðina og það yrði fyrir 

skothríðinni, miðað við skotstyrkleika byssunnar og gerð hurðarinnar. Þegar virt var allt atferli 

ákærða, áður en hann hóf skothríðina, svo og háttsemi hans þar næst á eftir, verður að telja, að 

það hefði eigi aftrað honum í að skjóta, þótt honum hefði verið ljóst, að skothríðin drægi til 

líftjóns. Atferli hans, það er nú var lýst, og aðför hans og skothríð að E í íbúð hennar og eftir að 

hún komst út úr henni, þykir samfellt varða hann refsingu samkvæmt 211. gr., sbr. 20. gr. 

almennra hegningarlaga. Verður honum eigi jafnframt refsað samkvæmt 220. gr., 4. málsgr., og 

eigi heldur samkvæmt 217. gr. hgl. 

 

Það er ákveðin stigmögnum í atburðarásinni, þó ekki þannig að henni ljúki með einu tilteknu 

lokaatriði en tengsl atvika á þessum brotavettvangi eru talin nógu náin til þess að atferli ákærða 

er metið samfellt og fellt undir þær lagagreinar, sem fela í sér alvarlegasta brotið og tæma 

 
33 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 80. 
34 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 80. 
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sökina35, en það var þessi lokaniðurstaða, sem skipti mestu máli um ákvörðun ásetningsstigsins, 

þ.e. dolus eventualis.36  

 Þegar hin huglæga afstaða er virt með tilliti til manndrápstilraunar, þykir réttinum ekki 

vera sannað svo hátt ásetningsstig, heldur einungis hið skilyrta afbrigði af dolus eventualis, sbr. 

orðin: „ ...verður að telja, að það hefði eigi aftrað honum í að skjóta, þótt honum hefði verið 

ljóst, að skothríðin drægi til lífstjóns.“ Atferli ákærða á undan og eftir er dregin fram til 

ályktunar um sönnun, sem er nánast ógerleg og var manndrápstilraunin talin tæma sök gagnvart 

minni brotum, sem skipti mestu máli fyrir ákvörðun ásetningsstigstins, þ.e. dolus eventualis.37  

 Síðara meginafbrigðið af dolus eventualis er gjarnan nefnt jákvæð afstaða til afbrots 

sem felst í því, að geranda, sem ætti að vera ljóst að tiltekin refsinæm afleiðing gæti komið 

fram, þegar hann lætur sér í léttu rúmi liggja, hvort að afleiðingin kemur fram eða aðstæðurnar 

eru fyrir hendi. Það er þó ólíkt skilyrtum ásetningi að því leytinu til, að um afstöðutengd atriði 

er að ræða, nánar viljaafstöðu geranda gagnvart mögulegum valkostum, eins og þeir horfa við 

honum á þeirri stundu, er hann vinnur verkið. Jónatan Þórmundsson lýsir þessu meðvitaða vali 

geranda svo að ef gerandi stendur frammi fyrir hættu á hugsanlegri refsinæmri afleiðingu verks, 

kann huglæg afstaða hans að birtast með þeim hætti, að hann vinni verkið í trausti þess, að það 

heppnist án þess að afleiðingin komi fram, t.d. glannalegur akstur, íkveikja eða notkun 

skotvopns á þéttbýlu svæði. Þar með veit gerandi hvað hver möguleg afleiðingin gæti verið, en 

tekur ákveðna áhættu og vonast til þess að hún komi ekki fram. Huglæg afstaða geranda bendir 

þar með til meðvitaðs og jafnvel stórfellds gáleysis frekar en ásetnings. Ef geranda er hinsvegar 

svo umhugað um að ljúka verkinu, að hann kjósi fremur að láta verða af því en ekki, þótt 

afleiðingin geti komið fram, þá er um ásetning að ræða, enda teljist það sannað að viljaafstaða 

til verksins var til staðar.38  

 Lítið er um dómaframkvæmdir hérlendis sem tilgreina skýrt um þær forsendur að 

saknæmi sé byggt á jákvæðri afstöðu til afbrots. Hægt er þó að minnast á Hrd. 1998, bls. 3152 

en þar var ákærða gefið sök að hafa brotið gegn lögum um ávana- og fíkniefni með því að hafa 

flutt, í ágóðaskyni, til landsins talsvert magn af þrenns konar fíkniefnum, þ.m.t. kókaín. Í 

forsendum héraðsdóms, sem staðfestar voru í Hæstarétti, segir svo:  

Ákærði hefur í meginatriðum játað sakargiftir. Hann hélt því hins vegar fram fyrir dómi, að hann 

hefði ekki vitað, hvað gera ætti við fíkniefnin, en sig hefði grunað, að þau væru ætluð til 

 
35 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 52-53. 
36 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 91. 
37 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 91. 
38 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 82. 
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dreifingar hér á landi. Ákærði hefur játað, að hann hafi flutt hingað til lands þau fíkniefni, sem 

fjallar er um í máli þessu. Hlaut honum að vera ljóst, að þau voru að verulegu leyti ætluð til sölu 

hér á landi. Sú viðbára hans við meðferð málsins, að hann hafi ekki vitað, að kókaín væri meðal 

efnanna, skiptir ekki máli, þar sem ákærði vissi, að efnin voru fíkniefni, og var í lófa lagið að 

kanna, hver efnin voru, áður en hann flutti þau hingað til lands. Það gerði hann ekki, en flutti 

samt efnin til landsins. Hann gat ekki treyst því, að kókaínið væri annað efni en það reyndist 

vera. 

 

Það er því ljóst, að ákærði tók áhættuna með í reikninginn og lét sér það í léttu rúmi liggja, 

hvort kókaínið væri meðal fíkniefnanna en þar með er saknæmisstigið orðið hér annað og meira 

en meðvitað gáleysi.39 

 Í íslenskum refsirétti er talað um jákvæða afstöðu til afbrots, þegar gerandi lætur 

vísvitandi undan því að kynna sér þær staðreyndir, sem hann óttast, að séu sér óþægilegar, t.d. 

aldur fórnarlambs, en það getur komið til sakfellingar til kynferðisbrots samkvæmt 204. gr. 

hgl., ef brot er framið í gáleysi um aldur þess, er fyrir broti varð. Hægt er að álykta svo, að 

skilyrtur ásetningur hefði ekki nægt til að staðreyna ásetningsbrot.40 Þá er hægt að nefna dóm 

Hæstaréttar frá 24. október 2013 í máli nr. 586/2012 þar sem B var sakfelldur fyrir 

kynferðisbrot með því að hafa haft kynferðismök við A gegn greiðslu, sem var þá 14 ára að 

aldri. B var einnig sakfelldur fyrir tilraun til kynferðisbrots með því að hafa mælt sér mót við 

A og farið með hann á afskekktan stað þar sem vilji var til að hafa kynferðismök við hann gegn 

greiðslu. Í forsendum Hæstaréttar segir:  

 
Að þessu virtu er ljóst að ákærði gerði sér grein fyrir að drengurinn var allt of ungur, en engu að 

síður kannaði hann ekki nánar hversu gamall drengurinn var og lét sér það í léttu rúmi liggja. 

 

Ákærði viðurkenndi að brotaþoli liti út fyrir að vera allt of ungur, og taldi hann vera á 

aldursbilinu 15 til 16 ára. Hann lét vísvitandi undan því að kanna þá staðreynd hversu gamall 

brotaþoli var í raun og veru. Það er því ljóst, að viðbótarskilyrði dolus eventualis þurfa að vera 

til staðar til þess að háttsemi geti talist sem ásetningur, og án þeirra myndi athæfið vera flokkað 

sem gáleysisbrot. Viðbótarskilyrðin geta því verið talin ákveðinn leiðarvísir dómstóla til þess 

að finna út hvort saknæmisskilyrðið ræðir hverju sinni. 

 
39 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 84. 
40 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 83. 
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3.2. Þokukenndur ásetningur 

Þegar um er að ræða þokukenndan ásetning, þá er ekki átt við sérstakt ásetningsstig til viðbótar 

við þau fjögur sem eru til staðar, heldur má skilgreina hann sem sérstakt birtingarform ásetnings 

sem tengist helst efstu stigum hans.41 Það er engin almennileg skilgreining á þokukenndum 

ásetningi en Jónatan Þórmundsson skilgreinir hann svo:  

 
Þokukenndur telst ásetningur manns til refsiverðrar háttsemi, ef hann gerir sér ekki fyllilega grein 

fyrir, að hverju hann raunverulega stefnir með háttsemi sinni eða hann er í svo annarlegu ástandi, 

andlega eða líkamlega, að geta hans til að hafa hemil á tilfinningum sínum og viðbrögðum er 

verulega skert.42  

 

Þokukenndur ásetningur getur verið svo óútreiknanlegur, að erfitt er að greina ásetningsstigið 

enda er hann talinn vera mjög óljós. Til dæmis getur verið um að ræða manndráp sem framið 

er að tilefnislausu eða að gerandi sé undir áhrifum áfengis eða annarra fíkniefna.43 Engin 

ákvæði er að finna um þokukendan ásetning í íslenskum lögum, en skiptir hann þó einkum máli 

um ákvörðun refsingar og getur leitt til málsbóta, refsilækkunar og jafnvel refsibrottfalls eftir 

75. gr. hgl.,44 en nánar verður fjallað um það í kaflanum um refsilækkunar- og 

refsihækkunarheimildir. Einstaklingur þarf að vera sakhæfur til að gangast undir refsiábyrgð, 

og því vert að hafa það í huga þegar gerð er grein milli þess og þokukennds ásetnings. Það er 

nefnilega svo, að brot einstaklings sem telst þokukennt er oft tengt við heilbrigðisvandamál, 

svo sem geðshræringu, ölæði eða annað sem getur skert getu fólks á að hugsa rökrétt hverju 

sinni. Þá má minnast á Hrd. 2004, bls. 2060 (mál nr. 41/2004) en þar var ákærða gefin sök að 

hafa ráðist að B á heimilinu hans og stungið hann með hníf með þeim afleiðingum að hann lést. 

Deilt var um sakhæfi ákærða í málinu, en talið var að hæfni hans til að stjórna viðbrögðum 

sínum væri skert og að stundum væri hann haldinn ranghugmyndum og að rangtúlka aðstæður 

þegar hann teldi sér ógnað. Þegar fjallað er um ásetning í refsirétti, er yfirleitt miðað við 

tiltölulega heilbrigt hugarástand og skýra vitund geranda að því er varðar huglæga afstöðu hans 

til verknaðar og afleiðinga.45  

 Þegar kemur að inntaki og réttaráhrifum þokukennds ásetnings, er það ekki eins augljóst 

og halda mætti. Það eru engar heildstæðar lagareglur til, en einna helst er verið að styðjast við 

 
41 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 99. 
42 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 99. 
43 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir: Ákvörðun refsingar, bls. 125. 
44 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 99. 
45 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 99. 
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75. gr. hgl. Fyrir dómstólum blasa oft erfið álitaefni varðandi annarlegt hugarástand og 

brenglaða rökhugsun sakborninga, en hægt er meðal annars að skoða dómaframkvæmd Hrd. 

1974, bls. 681 þar sem ákærði var sakfelldur fyrir manndráp af ásetningi samkvæmt 211. gr. 

hgl. Nóttina fyrir hinn örlagaríka atburð neyttu brotaþoli og gerandi saman mikils magns af 

sterkum drykkjum, sem endaði í stympingum þeirra á milli. Lauk þeim átökum með því að 

ákærði skaut tveimur skotum úr haglabyssu sinni innan úr húsinu, í gegnum útidyrahurð, sem 

hæfði fórnarlambið utan dyra með þeim afleiðingum að hann lést. Hæstiréttur segir:  

 
Báðir mennirnir voru mjög ölvaðir. [Ákærði] gerði sér samkvæmt eigin framburði grein fyrir, að 

Stefán eða e.t.v. annar maður var rétt við útidyrnar. Allt [í] einu skaut hann úr haglabyssu sinni 

út um op á hurðinni með þeim afleiðingum, er að framan greinir. Verður að virða honum háttsemi 

þessa og afleiðingar hennar til ásetnings, en ölvun hans leysir hann eigi undan refsingu, sbr. 17. 

gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. ... [Hugmyndir] ákærða hafa vísast verið þokukenndar, 

og sýnt er, að hann var í mikilli hugaræsingu vegna átaka við Stefán.   

 

Þá kemur einnig fram, að eigi þykir unnt, eins og hér stendur á, að beita 75. gr. hgl. né 74. gr. 

1. málsgr., 4. tölulið, sömu laga. Allt að einu ber að hafa í huga þau sérstæðu atvik að broti 

ákærða, þegar refsing er dæmd.“ Niðurstaða réttarins um ásetning sem refsiskilyrði lætur ósagt 

um hvaða stig ásetnings er að ræða. Af atvikum málsins og refsiákvörðun má ráða, að lægri 

stig ásetnings hafi legið til grundvallar fremur en hin hærri. Sérstaklega er tekið fram, að ölvun 

ákærða leysi hann ekki undan refsingu, sbr. 17. gr. hgl.46  

 Einnig er hægt að skoða dóm Héraðsdóms Reykjavíkur frá 10. febrúar 2017 í máli nr. 

S-797/2016 en þar sem A var ákærð fyrir brot gegn valdstjórninni með því að hafa sparkað 

aftan í hægra læri lögreglumannsins B, sem var þar við skyldustörf, og telst það brot varða við 

1. mgr. 106. gr. hgl. Í dóminum segir m.a.:  

 
Hjá því verður ekki litið að aðstæður í máli þessu eru um margt óvenjulegar. Ágreiningslaust er 

að ástand ákærðu var slæmt, ... , og vaknaði hún við viðkvæmar og niðurlægjandi aðstæður og 

var vart sjálfbjarga. ... Þó að ofbeldi gagnvart lögreglumanni sem er að sinna skyldustörfum geti 

vart talist smáfellt telur dómari þó að líta beri til þeirra sérstöku aðstæðna sem voru í máli þessu, 

svo og hins þokukennda ásetnings ákærðu.  

 

A var áberandi ölvuð og var kallað eftir lögreglu til aðstoðar, sökum þess að hún hafi dáið 

áfengisdauða á salernisbás skemmtistaðar með buxur niður fyrir hæla. Það var því að mati 

 
46 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 100. 
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dómsins að skilyrði 75. gr. hgl. væru fyrir hendi til þess að láta refsinguna falla niður. Það þurfa 

því að vera ákveðin skilyrði fyrir hendi, til þess að láta refsingu falla niður vegna 75. gr. 

almennra hegningarlaga. Það er ekki oft sem dómaframkvæmd tekur tillit til 75. gr. hgl. enda 

er 17. gr. hgl. til staðar og því ljóst að fyrrnefnda ákvæðið er túlkuð þröngt í dómaframkvæmd.  

 Þokukenndur ásetningur flokkast í fjóra meginflokka, þ.e. fegrun tilgangs, skammvinnt 

ójafnvægi á geðsmunum, ölæði og önnur víma, og ertni og hálfkæringur. Það er því mikilvægt 

að gera greinarmun á hverjum flokki fyrir sig til að sjá betur hvað um ræðir hverju sinni þegar 

um þokukenndan ásetning er að ræða.  

3.2.1. Fegrun tilgangs 

Þær aðstæður geta komið upp, að gerandi vinnur refsivert verk í þeirri trú eða von, að hann sé 

að vinna góðverk eða valdi tjóni eingöngu af virðingarverðum ástæðum. Þær aðstæður geta 

valdið því að refsileysi sé til staðar, en þar er hægt að nefna óbeðinn erindisakstur, neyðarrétt, 

neyðarvörn o.fl.47 Enn fremur kann gerandi að vera haldinn sjúklegri sjálfsblekkingu eða 

sjálfsmeðaumkun gagnvart eigin gerðum.48 Í íslenskri dómaframkvæmd er ljóst að ekki hefur 

verið mikið reynt á fegrun tilgangs, en ber þó að nefna gamlan dóm, Hrd. 1934, bls. 705 en þar 

voru málavextir þeir að lögmaður flutti til landsins 12 portvínsflöskur í því skyni að fá úrlausn 

um réttarágreining varðandi lagagildi tiltekinnar reglugerðar um sölu og veitingar svokallaðra 

Spánarvína. Í dómi Hæstaréttar segir, að innflutningur þessi hafi verið brot á lögum og því þurfi 

ekki að kanna lagastoð áminnstrar reglugerðar. Ákærða var gerð sekt fullum fetum, en sektin 

var tiltekin með hliðsjón af því, að sannað þótti, að áfengið væri ekki flutt inn til sölu eða 

veitinga fyrir borgun.  

 Með fegrun tilgangs er verið að réttlæta og afneita ferli brotamanna, en sem dæmi um 

það er líknardráp, þar sem aðili trúir eða telur sér trú um, að aðstæður verknaðar séu aðrar en 

þær raunverulega eru. Þar með getur sönnunarstaðan verið mjög erfið, því erfitt væri því að 

byggja eingöngu á frásögn geranda um þær, auk þess sem honum sjálfum gæti reynst erfitt að 

gera sér grein fyrir þeim en með honum geta búið ómeðvitaðar óskir, jafnvel andstæðar hinum 

meðvituðu, um að losa sig undan byrði eða óþægindum tilfinningalegs eðlis.49 Afstaðan hér á 

landi til líknardráps ræðst af 211. gr. hgl. um manndráp, en skilyrðum ásetnings er fullnægt. 

 
47 Jónatan Þórmundsson: „Ólögmæti verknaðar og refsileysisástæður“, bls. 357. 
48 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 105. 
49 Jónatan Þórmundsson: „Líknardráp“, bls. 164. 
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Þrátt fyrir að einstaklingur gefur samþykki fyrir, leysir það geranda þó ekki undan refsingu 

enda er það tekið fram í greinargerð með ákvæðinu sjálfu.50 

 

3.2.2. Skammvinnt ójafnvægi á geðsmunum 

Orðalagið skammvinnt ójafnvægi á geðsmunum er notað til að greina frá því ástandi, sem lýst 

er í 75. gr. hgl. Um er að ræða geðtruflanir, stundarbrjálæði eða geðshræringar, sem yfirleitt 

standa aðeins skamman tíma, en geta orðið svo sterkar og ákafar, að viðkomandi missir stjórn 

á skapi sínu sem endar á refsiverðri háttsemi að hans hálfu.51 Þessu til stuðnings er hægt að 

nefna dóm Landsréttar frá 13. September 2019 í máli nr. 615/2018 þar sem ákærði var 

sakfelldur fyrir manndráp samkvæmt 211. gr. hgl. og tilraun til manndráps samkvæmt 211. gr., 

sbr. 1. mgr. 20. gr. sömu laga, með því að hafa veist að A og B með hníf og margsinnis lagt til 

þeirra og stungið þá með hnífnum. Hann stakk A í bringu vinstra megin og gekk hnífurinn inn 

í hjartað, með þeim afleiðingum að A lét lífið af sárum sínum fimm dögum síðar. Sannað var 

að atlaga ákærða gegn A og B væri ofsafengin. Honum hefði ekki getað dulist að líklegustu 

afleiðingarnar af hnífstungunum yrðu þær að A hlyti bana af. Jafnframt hefði honum hlotið að 

vera ljóst að atlaga hans að B hefði verið stórhættuleg en ekki látið það aftra gerðum sínum. 

Því yrði huglæg afstaða ákærða til þess verknaðar metin sem lægsta stig ásetnings. Þá vísaði 

rétturinn meðal annars til þess að með hliðsjón af þeim sérfræðilegu gögnum sem aflað hefði 

verið um geðheilsu ákærða og andlegt ástand hans á verknaðarstundu og aðdraganda og 

framvindu ofsafenginnar atlögu hans, kæmi ekki til álita að fella niður eða færa niður refsingu 

hans með vísan til ákvæða almennra hegningarlaga. Í dóminum segir:  

 
Að hálfu ákærða er byggt á því að afskipti þeirra A og B af honum og ógnandi framkoma þeirra 

hafi valdið honum ótta og skelfingu. Í ljósi þeirrar geðshræringar sem hann var í og líkamsárásar, 

sem hann hafi orðið fyrir við svipaðar aðstæður fyrr um haustið, hafi hann brugðist við með þeim 

hætti sem hann gerði. Af hálfu ákærða er byggt á því að hann hafi þar með farið út fyrir mörk 

leyfilegrar neyðarvarnar og með vísan til 1. og 4. töluliðar 1. mgr. 74. gr. almennra hegningarlaga 

skuli honum ekki refsað eða refsing færð niður. Þá er byggt á því að vegna þeirrar áköfu 

geðshræringar og skammvinns ójafnvægis á geðsmunum sem ákærði var í á verknaðarstundu sé 

jafnframt rétt að færa refsinguna niður eða láta hana niður falla, sbr. 75. gr. sömu laga. 

 

 
50 Jónatan Þórmundsson: „Líknardráp“, bls. 153, 158. 
51 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 263-264. 
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Á það var hins vegar ekki fallist og stóð héraðsdómur óraskaður um refsingu ákærða enda þótti 

ekki tilefni til að leysa hann undan refsiábyrgð, enda segir: „Er það mat dómsins að skýringar 

á háttsemi ákærða greint sinn sé helst að leita í ölvun hans. Hvorki ölvunin né annað ójafnvægi 

sem ákærði kann að hafa verið haldinn á verknaðarstundu leysir hann undan refsiábyrgð.“ 

Þá kemur 4. tölul. 1. mgr. 74. gr. hgl. einnig til álita en þar segir að þegar einstaklingur 

hefur framið brot í mikilli reiði eða geðæsingu sem brotaþoli vakti hjá honum með ólögmætri 

árás eða stórfelldri móðgun, þá geti komið til refsilækkunar.52 Það getur einnig verið samblanda 

af reiði og ölæði, eins og má sjá dóm Hæstaréttar frá 18. júní 2014 í máli nr. 729/2013, en þar 

var ákærði sakfelldur um manndráp af ásetningi. Hann bar fyrir sig að hafa verið verulega 

ölvaður, ásamt því að, að brotaþoli hafi stórmóðgað hann með því að gefa til kynna að hann 

hefði kynferðislegan áhuga á börnum, þ.m.t. unga barninu hans, sem gerði það að verkum að 

hann réðst að honum sem varð honum að bana. Í dóminum segir:  

 
Jafnvel þótt fullyrðingar ákærða um samskipti hans og brotaþola yrðu lagðar til grundvallar, er 

verknaður ákærða svo alvarlegur að ekki getur komið til álita að virða aðdragandann honum til 

refsilækkunar, sbr. 4. tölul. 1. mgr. 74. gr. og 75. gr. almennra hegningarlaga. Einnig er tekið 

fram að þrátt fyrir veruleg áfengisáhrif, leysir það hann ekki undan refsingu sbr. 17. gr. hgl. Það 

er ekki ljóst hvað gerandi gekk til með verknaði sínum, annað en annarlegar hugsanir og 

ölvunarástand, en var brotið heimfært til 1. mgr. 211. gr. hgl.  

 

Það er því álitamál hver sé tilgangurinn með refsilækkunarheimildinni í 4. tölul. 1. mgr. 74. gr. 

og 75. gr., þar sem venjulega er ekki búist við því að heilbrigður einstaklingur myndi fremja 

afbrot í slíkri geðshræringu. Háttsemi brotaþolans í fyrrnefnda ákvæðinu, er að mestu bundin 

við ólögmæta árás eða stórfellda móðgun og er því ákvæðið talið vera þrengra heldur en 75. 

gr. en er sjaldan beitt í dómaframkvæmd. 

3.2.3. Ölæði og önnur víma 

Hér er skírskotað til afbrota, sem framin eru í ölvunarástandi vegna áfengisneyslu, undir 

áhrifum fíkniefna eða lyfja, hvort sem varsla þeirra og sala er lögleg eða ekki. Það ætti að vera 

ljóst, að dómgreind manna og minni sljóvgast verulega í þessu ástandi, en ástríður og 

geðshræringar kunna að magnast að sama skapi. Því er svo farið í sumum málum, að ölvun eða 

önnur víma hefur átt þátt í annarlegum viðbrögðum gerenda á verknaðarstund.53 Í Hrd. 1978, 

bls. 225 var ungur piltur ákærður fyrir manndráp samkvæmt 211. gr. hgl. með því að hafa 

 
52 Alþt. 1869, A-deild, bls. 17-18 
53 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 110-111. 
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skotið að manni sem varð á vegi hans með einbeittum vilja. Ákærði skýrði svo frá, að sig hafi 

oft langað til að drepa mann. Í mati Gísla Á. Þorsteinssonar, sérfræðings í geðlækningum segir 

að: „Velþekkt er, að áfengi og slævandi lyf í óhófi draga úr siðferðilegum hömlum manna og 

veikla sjálfstjórn og dómgreind.“ Leggja verður áherslu á að beita ber refsingu þótt brot hafi 

verið framið í ölvunarástandi eða undir áhrifum vímuefna, sbr. 17. gr. hgl., og þar með leysir 

það sakborning ekki undan refsiábyrgð. Hafi hins vegar verið um fullkomið rænuleysi að ræða, 

er ekki refsað nema hinn ákærði vissi fyrir fram eða hafði fullkomna ástæðu til að ætla að hann 

myndi fremja afbrotið á meðan áhrifunum stæði eða að það myndi leiða af þessu ástandi hans.54 

Dæmi um það er meðal annars hægt að sjá í Hrd. 1935, bls. 76, þar sem ákærðu voru dæmdir 

fyrir tilraun til íkveikju, en þar segir:  

 
Það verður að telja sannað, að hinir ákærðu [hafi] ætlað sér að kveikja í gömlu kirkjunni á 

Siglufirði, ... og að þeir hafi með atferli sínu þá nótt gerzt sekir um tilraun til íkveikju. ... Með 

hliðsjón af því, að tilraunin var ekki langt á veg komin, og af því, að ákvörðun þeirra um að 

fremja brotið, sem tekin var og framkvæmd í ölæði, virðizt ekki bera neinn vott um afbrotavilja 

hjá þeim í venjulegu ástandi þeirra, þykir refsing þeirra hæfilega ákveðin, samkvæmt 47. gr. hgl. 

 

Með þessu tók dómstóllinn tillit til ölvunarástands geranda og dæmdi því ekki fyrir fullframið 

ásetningsbrot. Það er þó ekki alltaf svo auðvelt, að áætla að dómstólar taki almennt tillit til 

ölvunarástands einstaklings. 

 Í Hrd. 1980, bls. 89 voru sakborningar m.a. ákærðir fyrir að hafa svipt mann lífi, fyrir 

nauðgun, brennu sem hafði í för með sér almannahættu og nokkra þjófnaði. Það var m.a. talað 

um að einn sakborninganna hafi verið haldinn geðveiki og drykkjusýki en í forsendum 

Hæstaréttar kom fram að:   

 
Geðvilla hans kemur fyrst og fremst fram í grunnu tilfinningalífi, litlum hæfileika til geðtengsla 

og lélegri dómgreind. Sjálfstjórn er lítil og minnkar að mun við neyslu áfengis eða fíkniefna, svo 

hvatir hans brjótast þá mun auðveldar út, svo sem í formi árásargirni eða ofbeldis og annarra 

andfélagslegra aðgerða. 

 

Af þessu má draga þá ályktun meiri líkur séu á því að brotaþoli fremur afbrot undir áhrifum 

áfengis heldur en ekki. Ljóst er að ákveðin skilyrði eru fyrir því að 75. gr. komi til álita, en þá 

má fremjandi ekki áður hafa gerst sekur um samskonar eða svipað brot. Í þessu tilfelli var um 

 
54 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls.  111. 
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samhverf brot að ræða, og því kom 75. gr. ekki til álita þrátt fyrir að aðilar máls hafi verið í 

ölvunarástandi og með skerta vitund.   

3.2.4. Ertni og hálfkæringur 

Það kemur fyrir að menn reyna að skýra eða jafnvel réttlæta refsiverð verk sín með því, að þau 

hafi ekki verið alvarlega meint, heldur unnin í gríni, stríðni, af ertni eða að þau hafi aðeins verið 

„saklaus“ drykkjulæti. Í fyrsta lagi er því til að svara, að oft virðist um fyrirslátt að ræða og í 

öðru lagi er yfirleitt ekki hægt að taka mark á slíkri varnarástæðu, ef brotið felur í sér 

líkamsárás, kynferðisbrot eða aðra valdbeitingu.55 Í dómaframkvæmd Hæstaréttar er hægt að 

sjá, að oftar en ekki er reynt að réttlæta kynferðisbrot með því að um stríðni hafi verið að ræða. 

Sönnunarstaðan getur reynst erfið þegar kemur að málum af þessu tagi, þar sem margir upplifa 

saklaus drykkjulæti á mismunandi hátt. Í Hrd. 2004, bls. 982 (mál nr. 464/2003) var ákærði 

sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn þremur stúlkum og dæmdur í tveggja ára fangelsi. Í 

dóminum segir:  

 
Skýringar ákærða á háttsemi hans gagnvart stúlkunni voru þær helstar að slíkt tíðkist þar sem 

hann starfi og þannig komi hann fram við aðra, bæði þá sem hann starfi með sem og barnabörnin 

sín. Framkoma hans gagnvart stúlkunni hefði verið fíflagangur og stríðni. Þá tók ákærði fram að 

um dómgreindarleysi hefði verið að ræða að sinni hálfu.  

 

Ákærði bar fyrir sig að þetta tíðkaðist reglulega til sjós þar sem hann var við störf. Það var 

hinsvegar ekki fallist á mildun refsingar sökum þessa, heldur var hann dæmdur fyrir brot gegn 

202. gr. hgl.  

4. Stórfellt gáleysi 

Gáleysi er hið veigaminna tveggja saknæmisskilyrða. Hvergi er að finna skilgreiningu gáleysis 

í settum lögum né lögskýringargögnum en fræðileg skilgreining gáleysis sem miðuð er við 

bæði tjónsbrot og samhverf brot er:  

 
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 

 
55 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 112. 
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hinn brotlegi, sem gegn og skynsamur maður, hefði átt að gera sér grein fyrir nefndum aðstæðum 

og bregðast við í samræmi við þær, en hann hefur hins vegar ekki gætt þeirrar varkárni, sem af 

honum mátti ætlast.56  

 

Hér er um tvíþætta skilgreiningu að ræða. Annars vegar meðvitað gáleysi, sem spannar neðsta 

stig vitundarmælikvarðans í framhaldi af lægsta stigi ásetnings, m.ö.o. stórfellt gáleysi, hins 

vegar er um að ræða ómeðvitað gáleysi þar sem horfið er frá vitundarmælikvarða og byggt á 

því hvernig gegn og skynsamur maður hefði hagað sér, sbr. bonus pater familias regluna.57 

Aðeins er fjallað um hið fyrrnefnda stig gáleysis, þ.e. stórfellt gáleysi, hér á eftir.  

Eins og fram hefur komið, þá er að finna almenna refsiheimild saknæmis í 18. gr. hgl 

og tilgreinir hún nánar að saknæmisskilyrðin taka til frumverknaðar. Í hegningarlögunum er að 

finna ákvæði, nánar tiltekið 19. gr., sem gegnir áherslu- og áréttingarhlutverki, þar sem nánar 

er tilgreint að saknæmis sé fortakslaust krafist til refsiábyrgðar, og þá gáleysi hið minnsta.58 

Gáleysisákvæðin eru tilgreind sem nokkurs konar undantekningartilvik og í lang flestum 

ákvæðum hegningarlaga dugir ekkert minna en ásetningur til verknaðar.59 Það er ekki sjálfgefið 

að meðvitað gáleysi teljist stórfellt, en eykur þó líkur á, að það sé flokkað sem stórfellt, ef 

gerandi hafði hugboð eða grun um að tiltekin afleiðing komi fram af verkinu. 

Flest ákvæði gera ekki kröfu um að gáleysi sé stórfellt, og kemur fyrir að sakfellt sé 

fyrir manndráp af gáleysi samkvæmt 215. gr. þrátt fyrir að minni háttar gáleysi sé að ræða og 

refsing því væg í samræmi við sökina. Í ákvæðinu er kveðið á um ákveðin refsimörk eða 

fésektir, og getur fésektardómurinn gefið vísbendingu um fremur lágt stig gáleysis.60 Oft er 

ágreiningur um hvernig framkvæmt er mat á því hvort gáleysi telst sem stórfellt eða ekki, og 

einnig um það hvernig niðurstaða er fengin í málinu, en dæmi um slíkan ágreining má meðal 

annars finna í Hrd. 2003, bls. 1379 (mál nr. 168/2002) þar sem ákærða var gefið að sök 

manndráp af gáleysi með því að hrista dreng svo harkalega að hann lést. Meðferð hans á 

barninu var sú, að hann hefði mátt gera sér grein fyrir þeim hættulegu afleiðingum, sem henni 

gætu verið samfara. Sýndi hann því af sér stórfellt gáleysi og varðaði háttsemi hans við 215. 

gr. hgl. Brot getur einnig verið talið stórfellt án þess að flokkast undir 215. gr. einungis, en þar 

má meðal annars nefna Hrd. 1982, bls. 969 þar sem ákærði var valdur að eldsvoða með því að 

fara óvarlega með eld í kaffistofu húss. Dómurinn taldi að ákærði hefði sýnt af sér stórfellt 

gáleysi þar sem stórtjón hlaust af háttsemi hans. Þar sem ekki voru mannslíf í hættu var brotið 

 
56 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 123. 
57 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 123. 
58 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 124. 
59 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 19. 
60 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 130. 
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talið varða við 2. mgr. 164. gr., sbr. 167. gr. hgl., en gáleysi er heimfært undir síðarnefnda 

ákvæðið. Það þykir áhugavert að skoða málsástæður en þar segir: „Hins vegar fór ákærði mjög 

óvarlega með eld, og gat honum ekki dulist, að hætta kynni að vera á því, að eldur mundi 

magnast og læsast í eldfim efni í húsinu“. Það hljómar eins og neðsta stig ásetnings hafi verið 

til staðar, enda skilaði einn hæstaréttardómi sératkvæði og taldi að ásetningur hafi verið til 

staðar.  

4.1. Vitundarmælikvarði 

Í skilgreiningunni hér að ofan er gerður greinarmunur á tvenns konar gáleysi á grundvelli 

vitundarmælikvarða, meðvituðu og ómeðvituðu gáleysi. Yfirleitt taka gáleysisreglur yfir bæði 

afbrigðin en frá þessu kunna að vera undantekningar að því er hinar lögfestu reglur varðar. Að 

jafnaði er meðvitað gáleysi talið forkastanlegra og mun alvarlegra en ómeðvitað gáleysi.61 Það 

reynir því fyrst og fremst á dómstóla að meta hverju sinni, óháð lagahömlum, hvort gáleysi 

hafi verið meðvitað eða ómeðvitað miðað við málsatvik. Þar er um að ræða stórfellt gáleysi 

sem spannar mörkin við neðra stig ásetnings. Ef við skoðum Hrd. 1982, bls. 969 sem er reifaður 

er hér að ofan, þá lék ekki vafi á því að gáleysi ákærða var bæði meðvitað og stórfellt, og því 

mjög nálægt mörkum við neðra stig ásetnings. Sjaldgjæft er þó að lögin takmarki 

refsiábyrgðina við meðvitað gáleysi, en dæmi um slíka takmörkun er að finna í 152. gr. hgl. Í 

ákvæðinu er fjallað um peningafals og segir að hver sá sem lætur úti peninga, sem hefur grun 

um að þeir séu falsaðir, skal sæta refsingu. Þegar lög takmarka ábyrgð við stórfellt gáleysi, er 

sýknað af ákæru, þrátt fyrir að gáleysi teljist meðvitað, vegna þess að það uppfyllir ekki 

skilyrðin um stórfellt gáleysi. Stórfellt gáleysi gæti þó nægt til sakfellingar, þótt ósannað sé um 

meðvitað gáleysi.62  

Þegar vitundarmælikvarði er ekki til staðar, er stuðst við vísiregluna um hvað hinn 

gegni og skynsami maður myndi gera í sömu aðstæðum. Einstaklingurinn sem um ræðir, hefði 

átt að gera sér grein fyrir þeirri hættu sem myndast getur og bregðast við henni, ef hann hefði 

sýnt þá aðgæslu, sem af honum mátti krefjast sem gegnum og skynsömum manni, þ.e. reglan 

um bonus pater familias.63  

Einnig er það álitamál, að hve miklu leyti gáleysismat dómstóla byggist á 

einstaklingsbundnum forsendum. Ef rekja má óforsvaranlega háttsemi dómgreindarskorts er 

mælikvarðinn venjulega sá sami fyrir alla og gagnast ekkert að bera fyrir sig, að maður sé 

 
61 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 126. 
62 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 126. 
63 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 127. 
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alþekktur að ógætni og hafi því brugðist við eins og hann er vanur. Markmið gáleysisábyrgðar 

er að að knýja menn til aukinnar aðgæslu innan sanngjarna marka og því skiptir skortur á 

þessari dómgreind yfirleitt ekki máli, ef hann sýnir þá varúð sem ætlast má til eftir almennum 

mælikvarða.64 

5. Hvatir 

Með hvöt er átt við drifkraft eða orsök verknaðar, en ekki má rugla þeim saman við 

saknæmisskilyrðin enda eru þau óháð þeim. Vitund um eða vilji til refsiverðs verks er annars 

eðlis en sálræn skýring á því, hvers vegna verkið var unnið. Hvatir gefa til kynna, hvað geranda 

hefur gengið til verksins, sbr. orðalag 7. tölul. 1. mgr. 70. gr. hgl., sem er eina almenna 

lagaákvæðið um réttaráhrif hvata þar sem fjallað er um atriði sem hafa áhrif á refsihæðina, en 

þar segir, að þegar hegning er tiltekin, eigi m.a. að taka til greina hvað gerandanum hefur gengið 

til verksins.65 Í dómi Hæsatréttar frá 3. júní 2010 í máli nr. 171/2010 var geranda gefin að sök 

tilraun til manndráps með því að hafa farið grímuklæddur og vopnaður hlaðinni haglabyssu að 

heimili A, bankað á útidyrnar, rekið byssuhlaup í enni A þegar hann opnaði hurðina og skotið 

fimm skotum úr haglabyssunni. Um aðdraganda atlögunnar verður ráðið að ákærði var í 

hefndarhug er hann hélt af stað með haglabyssu um nóttina en ekki er þó fullyrt að ásetningur 

hans til skotárásarinnar hafi myndast fyrr en á þeirri stundu er A skellti aftur hurðinni. Með 

vísan til 1., 3., 5., 6., og 7. tölul. 1. mgr. 70. gr. þykir refsing ákærða hæfilega ákveðin fangelsi 

í 6 ár. Verður að telja að það hefði ekki aftrað ákærða að skjóta þótt honum hefði verið ljóst að 

skotárásin kynni að leiða til líftjóns. 

Hvatir ber að aðgreina skýrt frá saknæmisskilyrðum, þótt margir snertifletir séu milli 

þeirra og hafa hvatir því fyrst og fremst áhrif við ákvörðun refsingar.66 Þegar um er að ræða 

hvatir, þá lýsa þær almennt ákveðnu hugarástandi geranda, sem skýrir gjarnan orsök verknaðar 

eða aflvaka fremur en vilja- eða vitundarafstöðu geranda til verknaðarins. Þær skipta oftast 

ekki máli um refsiábyrgðina og eru því að meginstefnu til staðar óháð saknæmiskröfunum, en 

geta hins vegar haft áhrif á ákvörðun refsingar, og þá ýmist til hagnaðar fyrir sökunaut eða geta 

verið honum í óhag. Í undantekningartilvikum eru hvatir sjálfstæð huglæg refsiskilyrði í 

einstökum refsiákvæðum.67 Jónatan Þórmundsson er þó á þeirri skoðun að hvatir hafa almennt 

ekki áhrif á saknæmi verknaðar og telur að hvatir breyti almennt ekki mati dómstóla á 

 
64 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 138.  
65 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 114 
66 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 38-42. 
67 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 11. 
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saknæmisstigi. Þær kunna þó að koma til skýringa og fyllingar á ásetningsstigi geranda og þá 

aðallega þegar um tilgang, hæsta stig ásetnings, er að ræða, og í einstaka tilfellum við mat á 

þokukenndum ásetningi.68  

5.1. Flokkun, gildi og réttaráhrif 

Eins og fram hefur komið, þá er eina almenna ákvæðið um áhrif hvata við ákvörðun refsingar 

að finna í 7. tölul. 1. mgr. 70. gr. hgl. Hvatir leiða ýmist til málsbóta sem virðingarverðar hvatir 

eða til refsiþyngingar sem vítaverðar hvatir, allt innan hinna almennu refsimarka eða 

sérrefsimarka viðkomandi refsiákvæðis.69 Þær geta líka verið hlutlausar í þeim skilningi, að 

þær hafi engin sjálfstæð áhrif við ákvörðun refsingar.  

Um hvatir má byggja á frásögn geranda sjálfra, auk þess sem ytri atvik og ekki síst vætti 

annarra geta haft upplýsingagildi. Af dómum Hæstaréttar verður ráðið, að manndráp hafa hér 

á landi verið framin af ýmsum hvötum, jafnvel svo að finna má fleiri en eina hvöt að mörgum 

verkum.70 Í dómasafni Hæstaréttar er að finna tvö mál, þar sem hinir brotlegu hafa framið 

verknað í reiði eftir að hafa orðið fyrir einhvers konar áreiti af hálfu brotaþola, kynferðislegri 

áreitni sbr. dóm Hæstaréttar frá 18. júní 2014 í máli nr. 729/2013 en þar var ákærði sakfelldur 

fyrir að verða öðrum manni að bana með hnífstungu. Hann bar fyrir sig að brotaþoli hafi komið 

upp að honum eins og hann hafi ætlað sér að kyssa sig og minnist þess að á einhverjum 

tímapunkti lét brotaþoli orðin „sætur, myndarlegur eða huggulegur“ falla. Einnig kemur til álita 

stríðni, sbr. Hrd. 1987, bls. 700 þar sem M stakk Þ fyrir utan skemmtistað með þeim 

afleiðingum að hann lést. Þ hafði verið að stríða M með því að taka af honum húfu hans, en M 

átti geðræna erfiðleika að stríða vegna blettaskalla sem hann glímdi við. Það hefur komið fyrir, 

að gerendur beri fyrir sig að þeir hafi orðið manni að bana vegna áreitni verknaðarþola, en 

dómur komist hins vegar að þeirri niðurstöðu að um hugvillu eða ofskynjanir hafi verið að 

ræða. Nokkur dæmi eru þess að menn hafi verið sviptir lífi hér á landi í hefndarskyni. Virðast 

gerendur þá oft hafa lagt mikið hatur á verknaðarþola sbr. Hrd. 2001, bls. 2091 (mál nr. 

24/2001), en þar var R ákærður fyrir kynferðisbrot, manndráp og líkamsárás, með því að hafa 

þröngvað fyrrum sambýliskonu sinni til kynferðismaka og banað vinkonu hennar með 

fjölmörgum hnífsstungum. Í skýrslutöku lögreglu kom fram að hann hafi sagt við vini sína: 

„Þetta er hefnd. Ég er búinn að hugsa mikið út í það. Hún skal verða framkvæmd hér og nú á 

þessu kvöldi hvort sem er með góðu eða illu.“. Hann hafði brugðist illa við kærunni en taldi 

 
68 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 69. 
69 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 257. 
70 Ragnheiður Harðardóttir: „Um brot gegn 211. grein almennra hegningarlaga“, bls. 50-53. 
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það vera vitnisburði hinnar látnu að kenna að hann var sakfelldur fyrir kynferðisbrot, og ætlaði 

hann sér að brjótast inn til þeirra og lemja kærasta hennar sem hefnd, sem endaði þó í því 

ódæðaverki, að hann réðst að henni sjálfri og banaði henni. Í dómi Hæstaréttar frá 13. október 

2011 í máli nr. 198/2011 virðist hinn brotlegi hafa framið manndráp gagngert í því skyni að 

losna við brotaþola, en þar réð ákærði A að bana, því brotthvarf hans myndi gera honum kleipt 

að njóta einnar D, kærustu A. Hann hafði undirbúið glæpinn og fengið þráhyggju af þeirri 

ranghugmynd að hann væri að gera henni greiða, og með því að losa A úr myndinni, gætu þau 

hafið gott ástarlíf saman. Í einu máli verður ekki annað séð en að gerandi hafi framið tilraun til 

manndráps af drápshvöt, en hægt er að skoða dóm Héraðsdóms Reykjavíkur frá 8. febrúar 2007 

í máli nr. S-1948/2006 þar sem ákærði var gefin sök um tilraun til manndráps, en hann veittist 

að brotaþola, vopnaður hnífi, í þeim tilgangi að bana honum. Aðspurður sagði hann það hafa 

verið sinn vilja að bana honum og að sig hafi langað til að prófa að drepa en brotaþoli var sá 

fyrsti sem hann fann í gegnum svokallaða betra.net vefsíðu. Að því virtu, svo og af öllu atferli 

ákærða hinn örlagaríka dag, gerist sú hugsun áleitin að greint brot hafi verið framið af 

drápshvöt, og gerir það vel grein fyrir ásetningsstigi verkanaðarins. Þá má einnig nefna Hrd. 

1978, bls. 225, sem reifaður er hér framar. Ákærði hafi meðal annars sagt við vin sinn án 

nokkurs tilefnis, að sig langaði til að drepa einhvern. Ekki þóttu skilyrði til þess að ákveða 

refsingu með hliðsjón af 1. mgr. 75. gr. hgl. til staðar, en bar að líta á, að ákærði var nýorðinn 

18 ára er hann framdi brotið og þykir því mega hafa hliðsjón af 4. tölul. 1. mgr. 70. gr. hgl. við 

mat á refsingu og var drápshvöt til staðar.   

Hvatir geta einnig komið til málsbóta og refsilækkunar- eða refsiþyngingaráhrifa, en 

það eru nokkur ákvæði í lögum sem heimila slíkt út fyrir hin almennu refsimörk laga. Þar er 

hægt að nefna 2. mgr. 214. gr. hgl., þar sem færa má refsihámark upp úr hinu almenna 

refsihámarki ákvæðisins fyrir aðstoð við sjálfsmorð annars manns, sé sú aðstoð veitt í 

eigingjörnum tilgangi, þ.e. af eigingjörnum hvötum og er það dæmi um 

refsilækkunarheimild.71 Það er því ljóst að hvatir geta skipt miklu máli þegar um er að ræða 

sakhæfan einstakling hvað varðar ákvörðun refsingar og þarf því, eins og svo oft áður, að meta 

það hverju sinni hvers konar hvöt er um að ræða, og hvort hún sé nógu sterk til að taka undir 

refsingu.   

 

 
71 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 118. 
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5.2. Aðgreining frá þokukenndum ásetningi 

Annarlegt hugarástand og brengluð rökhugsun einkenna þokukenndan ásetning eins og fram 

hefur komið. Slík einkenni eru ekki jafn áberandi, þegar hvatir eru annars vegar, og stundum 

gætir þeirra alls ekki. Hvatir geta skipt máli við refsiákvörðun fyrir verk framin í eðlilegu og 

heilbrigðu hugarástandi. Hvöt felur í sér sálræna skýringu verknaðar, þ.e. svar eða vísi að svari 

við spurningunni hvers vegna refsiverður verknaður var framinn. Þokukenndur ásetningur lýsir 

fremur birtingarformi huglægrar afstöðu en orsökum hennar en svipar þó stundum til hvata, 

sérstaklega þegar gerandi fegrar fyrir sér tilganginn með refsiverðu verki. Því má þó ekki rugla 

saman, en með hvöt er átt við raunverulega ástæðu eða orsök, ef sönnuð verður, t.d. 

raunverulega líknarhvöt. Fegrun tilgangs telst aftur á móti þokukennd, ef gerandi telur sér trú 

um, að ástæður verknaðar séu aðrar en þær raunverulega eru, t.d. einhvers konar 

sýndarlíknarhvöt.72 

 Það sem er þó líkt með hvötum og þokukenndum ásetningi, er að á bæði þessi 

réttaratriða reynir fyrst við ákvörðun refsingar. Um þau hvor tveggja háttar svo til, að stundum 

eru áhrif þeirra við refsiákvörðun engin eða hverfandi. Í öðrum tilvikum hafa þau m.a. áhrif á 

refsiákvörðun svo sem refsihæð, skilorðsákvörðun o.fl. Hvatir eru ýmist álitnar sem málsbætur 

eða þyngingarástæður, sbr. 7. tölul. 1. mgr. 70. gr. hgl., en þokukenndur ásetningur einkum 

sem málsbætur eftir 75. gr. hgl., eða samkvæmt ólögmæltum sjónarmiðum um málsbætur 

vegna áfalla, erfiðra aðstæðna eða að öðru leyti sérstæðra atvika að verknaði hins brotlega.73 

Hér má helst nefna Hrd. 1987, bls. 700 en málsatvik eru með þeim hætti að:  

 
M veittist að Þ fyrir utan unglingaskemmtistað í Reykjavík og stakk hann með vasahnífi hægra 

megin í brjóstið með þeim afleiðingum að Þ lést. Þ hafði komið M í mikið uppnám með því að 

taka húfu hans af honum og með því að sparka eða berja í bak hans. Varð að meta þetta í ljósi 

sjúkdóms M, sem hafði „átt við verulega og langvarandi geðræna erfiðleika að stríða vegna 

blettaskalla“. M viðurkenndi brot sitt undanbragðalaust sbr. 2. og 9. tl. 74. gr. almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940. Höfð var hliðsjón af 75. gr. laganna og hins unga aldurs M, sem var 

tæplega fimmtán og hálfs árs, er hann framdi verknaðinn. 

 

Ákærði var því sakfelldur fyrir brot gegn 211. gr. almennra hegningarlaga, en refsing ákveðin 

fangelsi í 4 ár, skilorðsbundin, og því um málsbætur að ræða vegna sérstaks atviks sem leiddi 

að verknaði hins brotlega. Það er þó ekki alltaf svo ljóst hvort um sé að ræða dolus eventualis 

eða stórfellt gáleysi, og hvenær málsbætur, refsiþynging eða refsileysi kemur til álita. Það er 

 
72 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 104. 
73 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 105. 
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því mikilvægt að skoða hvernig dómstólar hérlendis hafa verið að móta dómvenjuna, 

ásetningur eða gáleysi eru til staðar.   

6. Efri mörk gáleysis og neðri mörk ásetnings 

Það er talsverður stigsmunur á ásetningi og gáleysi, og hálfpartinn einnig nokkur eðlismunur. 

Hann birtist í afar ólíkum refsimörkum laga og að öðru leyti, í mismunandi 

refsiákvörðunarástæðum, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 70. gr. hgl., en grundvallarhugmyndin liggur þó 

að baki í báðum tegundum saknæmis. Í henni felst þessi huglæga afstaða geranda til verknaðar 

sem hefur verið fjallað um í köflum hér framar. Það er í höndum löggjafarvalds og dómstóla, 

að styðjast við og útfæra nánar þennan matskennda mælikvarða, sem gengur út á valfrelsi 

gerandans og athafnafrelsi. Athöfn er varla aðfinnsluverð, sem framin er í algjörri villu eða án 

vilja. Athöfn getur því verið saknæm ef gerandi vinnur refsinæmt og ólögmætt verk, þrátt fyrir 

að hann gæti komist hjá því að vinna verkið, en saknæmt athafnaleysi, ef aðilinn vanrækir að 

vinna verk sem honum ber að vinna, þrátt fyrir að allir vegir standa auðir til þess að ljúka því 

af.74 Þá getur einnig athöfn verið saknæm, ef maður, með liðsinni í orði eða verki, fortölum, 

hvatningum eða á annan hátt, á þátt í því að brot sé framið samkvæmt 22. gr. hgl. Í dómi 

Hæstaréttar frá 13. maí 2020 í máli nr. 11/2020 var ákærða gefin sök brenna og manndráp með 

því að hafa valdið eldsvoða sem hafði í för með sér almannahættu, sem endaði á að A og B 

sem sofandi voru í húsinu létu lífið. Í dóminum segir:  

 
Ákærðu DD er gefið að sök að hafa brotið gegn 169. gr. almennra hegningarlaga, en samkvæmt 

þeirri lagagrein skal sá maður sæta sektum eða fangelsi allt að einu ári, sem lætur líða að gera 

það, sem í hans valdi stendur, til þess að vara við eða afstýra m.a. eldsvoða eða þess háttar 

óförum, sem mönnum eða miklum verðmætum er búinn háski af, enda hefði hann getað gert það 

án þess að stofna verulegum hagsmunum sínum eða annarra í hættu. 

 

Í dóminum er því skírtskotað til þessa saknæma athafnaleysis sem telst refsiverður samkvæmt 

169. gr. hgl. en ekki þótti þó næg sönnunarstaða til þess að sakfella hana fyrir þann verknað. 

 Mörkin á milli ásetnings og gáleysis skarast með ýmsum hætti. Ef skoðuð eru refsimörk 

ákvæða, svo sem 211. gr. hgl. og 215. gr. hgl. er hægt að sjá mun á refsingu við manndrápi af 

gáleysi annars vegar og ásetningi hins vegar. Þar með er lágt vitundarstig, svo sem grunur eða 

hugboð geranda, haft til hliðsjónar varðandi refsinæma verknaðarþætti, en það getur verið 

grundvöllur dolus eventualis sem og meðvitaðs gáleysis, sem er að jafnaði talið stórfellt. Það 

 
74 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 122. 
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sem skilur saknæmisstigin á milli, fræðilega séð, eru hin sérstöku viðbótarskilyrði, sem felld 

eru undir dolus eventualis.75 

 Einnig er mikilvægt að skoða þátt gáleysis í 218. gr. hgl. um blandaðar saknæmiskröfur 

(l. dolus mixtus cum culpa). Stundum kemur það fyrir að ákært er fyrir manndráp eða tilraun 

til mannráps, en til vara brot gegn 218. gr. hgl., sbr. dóm Héraðsdóms Suðurlands frá 9. júlí 

2019 í máli nr. S-31/2019 þar sem X var ákærður fyrir brennu og manndráp, en til vara brennu 

og manndráp af gáleysi, fyrir að hafa lagt eld að pappakassa og gardínum í stofu á neðri hæð 

húss, með þeim afleiðingum að A og B létust. Gáleysisþátturinn í 218. gr., bæði í 1. mgr. og 2. 

mgr., tekur yfir allt svið refsiverðs gáleysis og er ekki í raun ekki takmarkaður við stórfellt 

gáleysi76, og dregur sig inn á ásetningsþátt. Þar með er ákvæðið skýrt mjög rúmt, og fer refsing 

alfarið eftir alvarleika brots hverju sinni, en það þurfa dómstólar að meta.  

 Það getur verið afar vandasamt verk dómstóla að gera greinarmun á þeim álitaefnum 

sem berast þeim, enda er ekki um neinn lista að ræða sem þeir geta fylgt eftir og þurfa þeir því 

að taka mið af öllum þáttum sem sem eru til staðar hverju sinni við úrlausn sína. Það var meðal 

annars fjallað um þessi vandasömu mörk milli neðsta stig ásetnings og efra stig gáleysis dómi 

Hæstaréttar frá 13. maí 2020 í máli nr. 11/2020 sem reifaður er ofar í kaflanum, en í dóminum 

segir:  

 
Þótt mörk stórfellds gáleysis og lægsta stigs ásetnings geti skarast með ýmsum hætti verður að 

leggja til grundvallar það mat Landsréttar að ákærða hafi ekki getað dulist hverjar afleiðingar 

þess að kveikja eld í stofu íbúðarhússins gætu orðið. Af framangreindu orðalagi í rökstuðningi 

dómsins um brot ákærða verður ráðið að rétturinn taldi ákærða hafa haft raunverulega vitund um 

refsinæmar afleiðingar háttsemi sinnar en engu að síður látið það sér í léttu rúmi liggja hvort 

eldurinn breiddist út með þeim afleiðingum að mönnum, yrði lífsháski búinn, stórfellt eignatjón 

yrði og líklegt væri að þeir sem væru á efri hæð hússins kæmust ekki undan og biðu bana.  

 

Samkvæmt framangreindu og með vísan til forsendna dómsins var ákærði sakfelldur fyrir 215. 

gr. hgl. og 164. gr. hgl. Þar með var litið til ásetningsstigs ákærða, sbr. 6. tölul. 70. gr. hgl., þar 

sem tekið er til greina hversu styrkur og einbeittur vilji hans hefur verið. Við ákvörðun refsingar 

var litið til skelfilegra afleiðinga brota hans, en á hinn bóginn, var litið til þess að á 

verknaðarstundu hafði hann lægsta stig ásetnings til beggja brotanna.  

 
75 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 131. 
76 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 131 
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6.1. Refsilækkunar- og refsihækkunarheimildir 

Það er algjör undantekning að atvik mála séu alveg nákvæmlega eins, þrátt fyrir að 

atburðarrásin sé nánast hin sama. Taka þarf mið af einstaklingsbundnum aðstæðum og þær 

verður að vega og meta sérstaklega í hverju máli fyrir sig. Þetta á ekki síst við í refsimálum, 

þar sem meta þarf hvort athæfið hafi verið framið af ásetningi eða gáleysi. Áherslan er því 

skoðuð í ljósi sérstöðu hvers máls fyrir sig.77 Dómstólar móta fordæmi sem verður sterkara 

eftir því sem fleiri dómar ganga í sömu átt. Hins vegar, er ekki þar með sagt, að tvö sambærileg 

mál fái sömu niðurstöðu. Í Hrd. 1974, bls. 681 voru atvik máls svo að ákærði skaut úr 

haglabyssu í átt að brotaþola, sem lét lífið. Í dóminum segir: „Allt að einu ber að hafa í huga 

þau sérstæðu atvik að broti ákærða, sem hér hafa verið reifuð, þegar refsing er dæmd“. 

Málsatvik geta verið svo sérstæð að dómstólum sé rétt að víkja frá rótgróinni dómvenju. 

Samkvæmt 57. gr. hgl., er mat um það hvort skilorðsbinda megi tildæmda refsingu lagt í vald 

dómstóla hverju sinni. Það eru því engar skorður settar við skilorðsbindingu að því er varðar 

tegund brots eða lengd refsivistar. Svigrúm dómstóla takmarkast þó nokkuð af dómvenju78, en 

hér má nefna Hrd. 1987, bls. 700 þar sem M réðst á Þ fyrir utan unglingaskemmtistað í 

Reykjavík og stakk hann með vasahníf hægra megin í brjóstið með þeim afleiðingum að hann 

lést. Þ hafði komið M í mikið uppnám með því að taka húfu hans af honum og sparka eða berja 

í bak hans. Þetta bar að meta í ljósi þess að M hafði átt við verulega, langvarandi geðræna 

erfiðleika að stríða vegna blettaskalla og því jafnan gengið með húfu. M viðurkenndi brot sitt 

undanbragðalaust, sbr. 2. og 9. tölul. 74. gr. hgl. Höfð var hliðsjón af 75. gr. laganna og því að 

M var aðeins 15 ½ árs þegar hann framdi verknaðinn. Læknir taldi að fangelsun „hefði alvarleg 

áhrif á persónuþroska hans, aðlögun, nám og nánast alla framtíð.“ Áður en þessi dómur gekk 

hafði aldrei verið dæmd skilorðisbundin refsing fyrir manndráp af ásetningi. Hér leggja 

dómstólar áherslu á hversu sérstætt og óvenjulegt málið er en dómurinn er til marks um hvernig 

sérstaða hvers máls er metin hverju sinni.79 Dómurinn er fyrsta og eina dæmið eftir gildistöku 

hegningarlaganna frá 1940 þar sem sakhæfur maður hefur ekki þurft að þola vistun í fangelsi 

óskilorðsbundið fyrir manndráp af ásetningi.80 

 Stighækkandi saknæmi og alvarleiki brots hefur áhrif til refsiþyngingar. Mismunandi 

ásetnings- og gáleysisstig skipta verulegu máli um niðurstöðu refsiákvörðunar og getur 

aðgreining milli ásetnings og gáleysis verið þýðingarmikil þegar kemur að ákvörðun 

 
77 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 292. 
78 Þorgeir Ingi Njálsson: „Hugleiðingar um ákvörðun refsingar“, bls. 17. 
79 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 293-294 
80 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 368 
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refsingar.81 Ákvæði 6. tölul. 1. mgr. 70. gr. hgl. vísar til ásetnings, einkum hærra stigs hans, en 

það hefur þó yfirleitt verið túlkað rýmra, svo það taki til allra stiga ásetnings. Hafa ber þó í 

huga að 70. gr. er ekki tæmandi um málsbætur og þyngingarástæður.82 Ekki er unnt að draga 

þá ályktun um mikilvægi einstakra sjónarmiða sem eru tilgreind í lagareglunni út frá 

niðurröðun þeirra. Við ákvörðun refsingar er skylt að taka tillit til þeirra sjónarmiða að því leyti 

sem á þau reynir. Þá skal að jafnaði metið til þyngingar á refsingu ef um samverknað tveggja 

eða fleiri manna er að ræða, sbr. 2. mgr. 70. gr.83 Annað ákvæði í lögunum skírskotar til 

harðnaðs vilja, þ.e. 2. mgr. 20. gr. en ákvæðið hefur að geyma refsilækkunarheimild, sem 

kemur til álita, þegar af tilrauninni má ráða að gerandi sé ekki eins hættulegur og gert var ráð 

fyrir. Það er þó álitamál að hvaða marki mismunandi saknæmisstig skipta hér máli.84 

Saknæmisstig afbrots er mikilvægt athugunarefni í þeim ákvæðum hegningarlaga, sem taka til 

sérrefsimarka með ótilteknum þyngingarástæðum, þ.e. miklar sakir, eða sérstakar málsbætur.85  

 Þá kemur 74. gr. hgl. til álita varðandi refsilækkunarheimild en þar segir meðal annars 

að refsingu megi færa niður úr lágmarki, þegar svo stendur á, sem töluliðir ákvæðins tilgreina, 

en þar er m.a. hægt að nefna 2. tölul. 1. mgr. Sem er takmörkun refsingar vegna geranda sem 

hefur ekki náð 18 ára aldri þegar brotið er framið. Það setur dómstólum skorður, en er það 

einnig ákvæði um brottfall refsingar sem gefur dómstólum heimild til þess að fella niður 

refsinguna þótt að brotamaður sé sakfelldur sbr. Hrd. 1987, bls. 700 þar sem gerandi var 15 ára 

þegar hann varð öðrum manni að bana. Þá kemur einnig 75. gr. hgl. til álita sem er til 

refsilækkunar ef brot var framið í geðshræringu, vegna annars skammvinns ójafnvægis á 

geðsmunum eða svo er ástatt að öðru leyti. Eins og fram hefur komið þá leysir 17. gr. 

brotamann ekki undan refsingu sökum ölæðis, sbr. Hrd. 1974, bls. 681 þar sem ákærði var 

sóttur til saka fyrir að hafa svipt annan mann lífi með haglabyssuskotum. Eigi þótti unnt að 

beita 75. gr. hgl., né 4. tölul. 1. mgr. 74. gr. hgl. við ákvörðun refsingar. Dómstólar hafa sjaldan 

fallist á beitingu 75. gr., og algengara er að litið sé til 4. tölul. 1. mgr. 74. gr. við ákvörðun 

refsingar. Það er sjaldan sem dómstólar fallast á 75. gr. hgl. og hefur henni því lítið verið 

framfylgt. Samkvæmt henni má milda refsingu með málsbótum, refsilækkun eða refsibrottfalli, 

ef verknaður var ekki talinn vera líkt því eins refsiverður og ef um samskonar brot er að ræða. 

Í því samhengi má taka tillit til hvata þeirra, er til verksins lágu.86 Í athugasemdum við frumvarp 

það sem varð að lögum nr. 19/1940, sagði um 213. gr. hgl., að 75. gr. laganna er talin eiga við, 

 
81 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 28. 
82 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 257; Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 19. 
83 Þorgeir Ingi Njálsson: „Hugleiðingar um ákvörðun refsingar“, bls. 15-16. 
84 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 123-124. 
85 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 247. 
86 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 264. 
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séu miklar málsbætur fyrir hendi, svo sem að sá, sem verksins beiðist, sé haldinn ólæknandi, 

kvalafullum sjúkdómi.87 

 Tilhögun refsinga í einstökum refsiákvæðum er í íslenskum refsirétti byggð á 

„refsimarkastefnu“.88 Þá er átt við að löggjafinn ákveður hámark og lágmark refsingar í hverju 

tilviki fyrir sig, svo sem tímabundið hámark upp að 16 árum í fangelsi eða ævilangt fyrir 

manndráp af ásetningi og lágmark 5 ára fangelsi fyrir sama afbrot, sbr. 211. gr. hgl. Löggjafinn 

veitir síðan dómstólum svigrúm til ákvörðunar refsingar innan þessara lögmæltu refsimarka, 

almennra og sérstakra, í hverju máli fyrir sig. Í því efni leggja dómstólarnir að sjálfsögðu til 

grundvallar að sambærileg mál fái sambærilega meðferð og hefur það verið talið mjög 

mikilvægt í framkvæmd að ákærðir menn hljóti ekki að meginstefnu til aðrar eða eðlisólíkrar 

refsingar en þeir sem dæmdir hafa verið áður fyrir sams konar afbrot. Ef lög heimila aukna 

refsingu er svo, samkvæmt 79. gr. hgl., að dæma má mann í allt að 20 ára fangelsi, en óheimilt 

er að dæma mann til lengra fangelsis tímabundið.89 Í Hrd. 1994, bls. 514 var Þ sakfelldur fyrir 

manndráp með því að hafa lagt hnífi að R, sem lést. Þegar Þ kom æðandi inn í eldhúsið með 

hnífinn og lagði að R, hlaut honum að vera ljóst, að slík atlaga myndi sennilega leiða til dauða. 

Verknaðurinn var því metinn sem ásetningsverk. Með brotinu rauf Þ skilyrði reynslulausnar 

sem hann fékk nokkrum árum áður, þegar hann var árið 1983 dæmdur í 13 ára fangelsi fyrir 

annað manndráp. Í dómi héraðsdóms var Þ dæmdur til að sæta ævilöngu fangelsi og reis 

ágreiningur á meðal dómenda Hæstaréttar um þá refsingu. Meirihlutinn ákvað að hann skyldu 

sæta fangelsi í 20 ár, en einn hæstaréttardómari vildi staðfesta ævilanga fangelsisvist.  

Auk málsbóta- og refsiþyngingaráhrifa hvata eru nokkur ákvæði í lögum, sem heimila 

refsilækkun eða refsihækkun út fyrir hin almennu refsimörk laga. Dæmi um 

refsilækkunarheimild eða sérrefsimörk er að finna í 3. mgr. 155. gr. hgl. Orðalagið „einkum ef 

fremjandi hefur ekki ætlað að baka öðrum tjón“ tekur meðal annars til réttarvörslu- eða 

sjálfsbjargarhvata sem drifkraft skjalafalsbrota. Dæmi um refsihækkunarheimild er í 2. málslið 

214. gr. hgl., þar sem færa má refsihámark upp úr hinu almenna refsihámarki ákvæðisins fyrir 

aðstoð við sjálfsmorð annars manns, sé sú aðstoð veitt í eigingjörnum tilgangi, þ.e. af 

eigingjörnum hvötum.90  

Eins og fram hefur komið, þá getur það ekki alltaf reynst auðvelt fyrir dómstóla að meta 

hverju sinni hvort grundvöllur fyrir refsilækkunar- eða refsihækkunarheimild sé til staðar. Að 

því sögðu, er ljóst að fordæmisgefandi dómar koma til skoðunar, en þó þarf að skoða eðlislík 

 
87 Alþt. 1939, A-deild, bls. 390. 
88 Jónatan Þórmundsson: „Rökstuðningur refsiákvörðunar“, bls. 12. 
89 Róbert R. Spanó: „Refsiréttur“, bls. 358-359. 
90 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 118. 
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mál með mismunandi sjónarhorni og þurfa dómstólar því að skoða huglægt ástand geranda 

ásamt því að taka tillit til allra þátta á verknaðarstundu. 

6.2. Vandkvæði við aðgreiningu 

Sönnunarstaða ákæruvaldsins getur verið svo erfið, að dæmt er fyrir meðvitað gáleysisbrot, 

þrátt fyrir að viljaafstaða geranda til afbrots sé fyrir hendi, sem telst dolus eventualis. Af sömu 

ástæðu kann ákæruvaldið að höfða mál fyrir minna afbrot en ella væri unnt, t.d. líkamsárás sbr. 

2. mgr. 218. gr. hgl., í stað manndráps af ásetningi sbr. 211. gr. hgl.91  

Til skýringar þessu er meðal annars hægt að skoða Hrd. 1945, bls. 30 en þar voru þrír 

skipverjar á íslensku skipi sem fundu tunnu á reki á haf úti, og reyndist hún hafa áfengan vökva 

að geyma. Þeir fóru leynt með það sem þeir höfðu fundið og skiptu vökvanum jafnt sín á milli. 

Ákærði H, lagði leið sína í lyfjaverslun með sýnishorn af vökvanum til þess að fá efnagreiningu 

framkvæmda. Lyfsalinn gat þó ekki orðið við þeirri beiðni vegna skorts á tækjum, og þegar 

ákærði kom að sækja vökvann, var hann þó varaði við neyslu á honum. Ákærðu bar ekki saman 

um hvernig H hefði skýrt hinum frá umsögn lyfsalans. Orðasamskipti fóru þeirra á milli um að 

senda sýnishorn af vökvanum til Reykjavíkur til frekari rannsóknar, en það verð ekkert úr því 

og engar fleiri tilraunir voru gerðar til þess að athuga innihald vökvans. Þeim virðist því í 

upphafi hafa gert ráð fyrir, að varast ætti að neyta vökvans. Þrátt fyrir það, veitti einn þeirra 

öðrum manni í bænum vökva, sem hann neytti án þess að séð yrði að hann sakaði. Það gaf þeim 

félögum betri trú um að vökvinn væri hættulaus til neyslu og heppnin hafi verið með þeim. 

Þegar til þess kom, reyndist hann óhæfur til neyslu og í raun lífshættulegur. Með atbeini ákærðu 

var vökvanum dreift til manna á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum með þeim afleiðingum, að níu 

létust, en ellefu aðrir veiktust alvarlega, og þar af varð einn blindur. Vert er að taka fram að 

ákærulýsing og tilgreining lagagreina voru almennt mjög ófullkomnar á þessum tíma. Tveir 

menn voru ákærðir í máli þessu fyrir brot gegn XXIII. kafla hegningarlaga. Ekki var tilfært í 

ákærunni hvort hinum ákærðu væri gefið að sök ásetnings- eða gáleysisbrot. Undirréttur og 

Hæstiréttur voru því mjög frjálsir í umfjöllun sinni um refsiskilyrði. Forsendur dómenda í 

héraði sem voru efnislega staðfestar í Hæstarétti, voru á þessa leið: 

 
Meðferð þeirra beggja, H og G, á metanólinu var allathugaverð. Báðir gerðu þeir raunar ráð fyrir, 

að þetta væri drykkjarhæfur vínandi, en hins vegar var þeim báðum ljóst, að alger óvissa var um 

þetta, og vel kynni svo að vera, að alvarleg hætta stafaði af neyzlu vökvans. Eins og fyrr segir, 

kveðst H hafa gefið Þ, I og J þær upplýsingar um vökvann, er hann sjálfur vissi. Hins vegar gaf 

 
91 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 86. 
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hann A engar upplýsingar eða villandi. Ákærður G gaf sumum, er hann veitti eða útvegaði 

metanólið, réttar upplýsingar, eða þær, er hann best vissi, en sumum hins vegar engar. Þykir 

verða að líta svo á, að þeir hafi báðir sýnt vítavert gáleysi við afhendingu metanólsins og að þeir 

hafi þess vegna orðið valdir að dauða og veikindum ofangreindra manna. Hafa þeir með þessu 

brotið gegn 215. gr. og 219. gr. almennra hegningarlaga.  

 

Samkvæmt framangreindu og með vísan til forsendna dómsins voru ákærðu sakfelldir fyrir 

manndráp og líkamsmeiðingar af gáleysi, fræðilega séð 20 afbrot. Leynd ákærðu og rangar eða 

villandi upplýsingar til sumra þeirra, sem misgert var við, kynnu að benda til ásetnings á 

nokkuð háu stigi. Á hinn bóginn höfðu þeir nokkra tilburði til að fá greina innihald vökvans og 

neyttu nokkurs af honum sjálfir svo líklega verður að telja ósannað, að aðvörunin hafi borist 

hinum ákærðu til eyrna.92 Vegna þess hversu gamall dómurinn er, voru ófullkomin 

réttarfarsákvæði á þeim tíma þar sem hvorki dómstólar né ákæruvaldið þurftu að taka skýra 

afstöðu til þess hvort að ásetningsbrot kynnu að vera sönnuð. Það er þó ljóst, að ákærðu grunaði 

í það minnsta, að vökvinn væri ódrykkjarhæfur, en þó er óljóst, hvort þeir hafi gert sér grein 

fyrir því að neysla vökvans gæti verið lífshættuleg. Af þessu leiðir, að huglæg afstaða ákærðu 

hefði getað fallið undir dolus eventualis, ef annað hvort viðbótarskilyrðið væri fyrir hendi. 

Ósennilegt er, að unnt hefði verið að styðjast við skilyrta afbrigðið, eins og hér stóð á. Þar með 

hefði það verið erfiðara að sýna fram á að dolus eventualis hafi verið til staðar þegar hafðar eru 

í huga tilraunir af hálfu ákærðu til að láta kanna vökvann og svo neysla þeirra sjálfra, sem leiddi 

til lasleika þeirra í nokkra daga. Því verður að ganga út frá því varðandi manndrápssökina, að 

ákærðu hafi látið freistast til dreifingar á vökvanum í trausti þess, að ekki drægi til líftjóns. Þar 

með höfðu þeir sýnt fram á vítavert gáleysi við afhendingu vökvans.93  

Það hefur einnig komið upp í dómaframkvæmd að vegna sönnunarástæðna hafi ekki 

verið grundvöllur til að sakfella ákærða fyrir vísvitandi brot. Þar er hægt að nefna Hrd. 1982, 

bls. 969 en í héraðsdómi var ekki talið sannað, að ákærði hefði valdið eldsvoða af ásetningi, en 

hann hefði hins vegar gert sig sekan um stórfellt gáleysi með háttsemi sinni og „ákærði gerði 

sig sekan um stórfellt vítavert athæfi, sem hafði í för með sér mikla eyðileggingu á eignum 

annarra“, og var því varakrafan í ákæru tekin til greina, þ.e. fyrir brot af stórfelldu gáleysi. Hér 

er einungis sýnt fram á að almenna vitundarskilyrðið var til staðar, en ekki fjallað um 

viðbótarskilyrðin sem fylgja dolus eventualis. Meirihluti Hæstaréttar sýnist útiloka beinan 

ásetning, en víkur ekkert að lægri ásetningsstigum og felur orðalag minnihlutans í sér fremur 

hátt ásetningsstig, sennilega líkindaásetning. Í forsendum héraðsdómsins er í ítarlegu máli 

 
92 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 86-87. 
93 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 87-88. 
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fjallað um hugsanlegar hvatir ákærða, en þær síðan ranglega tengdar umfjöllun um beinan 

ásetning, sem ekki er talinn sannaður. Líkindaásetning ber einnig á góma og er hann ekki talinn 

eiga við, en hvergi er minnst á dolus eventualis og ekkert í forsendunum bendir til þess að 

afstaða hafi verið tekin til hans.94 

Með því að skoða nýlega dómaframkvæmd Hæstaréttar er ljóst að slíkt vandamál er 

enn til staðar, þegar greina þarf milli neðsta stigs ásetnings og efra stigi gáleysis, en þar er m.a. 

hægt að nefna dóm Hæstaréttar nr. 11/2020 sem rakinn hefur verið hér að ofan.  

7. Niðurstöður 

Hér að framan hefur verið skilgreint hvað felst nánar í saknæmisskilyrðinum tveimur, ásetningi 

og gáleysi. Til hliðsjónar var skoðað birtingarform ásetnings, þ.e. þokukenndan ásetning og 

hvatir, til þess að reyna að skýra hvar mörkin liggja þegar um er að ræða dolus eventualis og 

stórfellt gáleysi. Litið var sérstaklega til refsiskilyrða sem eru fyrir hendi og hvernig 

refsiábyrgðin er skilgreind í almennum ákvæðum hegningarlaganna, sbr. 18. gr. og 19. gr. hgl.  

 Fjallað var um fræðilega skilgreiningu á neðsta stigi ásetnings, þ.e. dolus eventualis, og 

sérstaklega litið til þeirra viðbótarskilyrða sem aðgreina ásetninginn frá stórfelldu gáleysi. Lagt 

var heildarmat á þau atriði sem komu einna helst til greina við afmörkunina, og þurfa dómstólar 

að taka tillit til allra þátta á verknaðarstundu og meta það út frá almennum mælikvarða hverju 

sinni, t.d. bonus pater familias. Það þarf því að skoða til að mynda hvort málsaðilar voru undir 

áhrifum áfengis eða fíkniefna, hvaða hvatir lágu að baki brotinu, aldur geranda, geðræn 

vandamál o.s.frv. Þá er meðal annars tekið til greina hvort gerandi hefði geta gert sér grein fyrir 

afleiðingum verknaðarins áður en hann var framinn, en mörkin eru ekki alltaf svo skýr. Það eru 

því þessi vandasömu verk sem dómstólar kljást við sem snýr að sönnunarstöðunni, hvort hægt 

sé að sanna að ásetningur sé til staðar eða hvort verknaðurinn falli undir gáleysi.  

Einnig kom í ljós að oft er það svo, að ákært er fyrir ásetning, en gáleysi til vara, og þá 

fallist á gáleysið fremur en ásetninginn þar sem sönnunarstaðan var ekki nógu góð til þess að 

sakfella fyrir hærra stigið. Með því er hægt að áætla, að dómarar fella frekar þessa huglægu 

afstöðu geranda til verknaðar undir lægra saknæmisstigið, og stundum sýkna af kröfum 

ákæruvaldsins, ef ekki þótti telja nægilega sannað að ásetningur eða gáleysi hafi verið fyrir 

hendi. Sérstaklega var fjallað um 70. gr., 74. gr., og 75. gr. sem koma ýmist til málsbóta, 

refsilækkunar eða refsibrottfalls, en af dómaframkvæmd má ráða að sjaldan er fallist á 

 
94 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 88-89. 
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síðastnefnda ákvæðið. Dómarar verða að gæta þess, að einnig séu skoðaðir hlutlægir þættir eins 

og eðli og umfang tjóns þegar kemur að niðurstöðu. 

 Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður er ljóst að viðbótarskilyrði dolus eventualis 

þurfa að vera til staðar til þess að háttsemi teljist sem ásetningur, þ.e. skilyrtur ásetningur annars 

vegar og jákvæð afstaða til afbrots. Án þessara skilyrða er örðugt að sakfella fyrir ásetningsbrot 

og þurfa dómstólar því að fara varlega þegar niðurstaða er fengin í hverju máli fyrir sig. Oft er 

það svo, að það skortir viðbótarskilyrði dolus eventualis svo hægt væri að fella huglægt ástand 

geranda til verknaðarins undir neðsta stigs ásetnings. Nokkrir áhugaverðir dómar hérlendis hafa 

verið teknir fyrir og greindir í þessu samhengi til að gefa innsýn í það hvernig mörkin skarast. 

Þokukenndur ásetningur og hvatir skipta ekki máli þegar reynt er að sannreyna ásetning eða 

gáleysi né til skýringar um hvar mörkin skarast, heldur koma þau til álita þegar litið er til 

ástæðna til refsilækkunar, jafnvel refsileysis eða málsbóta, hvort sem um ásetning eða gáleysi 

er að ræða og geta haft mikið að segja um vægi refsingar.  
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