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Útdráttur 

 

Óumdeilt er að hugtakið sakhæfi er lögfræðilegs eðlis hér á landi og að mat á 

sönnunargögnum fellur lögum samkvæmt í verkahring dómstóla, sbr. 109. gr. laga um 

meðferð sakamála nr. 88/2008. Í þessari ritgerð leitast höfundur við að varpa ljósi á 

hvernig mat á geðrænu sakhæfi er í framkvæmd hérlendis, þá samanborið við 

nágrannaþjóðir okkar. Dómstólar styðjast oftar en ekki við matsgerðir dómkvaddra 

matsmanna þegar þeir leggja mat á sakhæfi sakbornings. Það virðist þó ekki vera nein 

algild regla á því hvenær dómstólar víkja matsgerð til hliðar og dæma þvert á móti 

niðurstöðum hennar. Það hefur orðið vart við ósamræmi í dómum hvað varðar vægi 

matsgerða þegar metið er geðrænt sakhæfi. Af dómaframkvæmd má þó ráða að 

dómstólar líti einkum til nokkurra atriða við mat á því hvort sakborningur hafi verið í 

því ástandi að vera alls ófær um að stjórna gjörðum sínum á verknaðarstundu, sbr. 15. 

gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Höfundur leitast við að svara þeirri spurningu 

hvort þröng túlkun á 15. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 gæti vegið að réttlátri 

málsmeðferð þegar fyrir liggur mat dómkvaddra matsmanna, þá sér í lagi ef 

dómkvaddir matsmenn og yfirmatsmenn sammælast um mat á andlegu atgervi ákærða. 

Leiða má líkum að því að þegar verulegur vafi liggur fyrir um sakhæfi ber dómstólum 

í hvívetna að tryggja réttláta málsmeðferð og skýra allan vafa sakborningi í hag. 
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Formáli 

 

Lokaverkefni þetta er 12 ECTS eininga ritgerð til B.S. gráðu í viðskiptalögfræði 

við félagsvísinda- og lagadeild Háskólans á Bifröst. Yfirskrift ritgerðarinnar er: „Verk 

óðs manns“ – Mat á geðrænu sakhæfi með áherslu á matsgerðir dómkvaddra 

matsmanna. Höfundur leitast við að svara þeirri spurningu hvort þröng túlkun á 15. gr. 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940 gæti vegið að réttlátri málsmeðferð þegar fyrir 

liggur mat dómkvaddra matsmanna, þá sér í lagi ef dómkvaddir matsmenn og 

yfirmatsmenn sammælast um mat á andlegu atgervi ákærða.  

  Markmið ritgerðarinnar er að leiða í ljós hversu mikið vægi matsgerðir sérfróðra 

matsmanna hafa við mat dómstóla á sakhæfi sakbornings, þá sér í lagi í ljósi þess að 

hugtakið sakhæfi er lögfræðilegs eðlis, og er þ.a.l. einvörðungu, í hlut dómstóla að 

meta.  

 

Unnar Steinn Bjarndal, lögmanni og lektor við Háskólann á Bifröst, var leiðbeinandi 

við skrif þessarar ritgerðar og vill höfundur færa honum bestu þakkir fyrir stuðning og 

góða tilsögn í gegnum ritgerðarskrifin. Þá vill höfundur einnig þakka Jakob Björgvin 

Jakobssyni, lögmanni, fyrir ábendingar og endalausan stuðning.   
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1 Inngangur 

 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er mat á geðrænu sakhæfi með sérstakri áherslu á vægi 

matsgerða dómkvaddra matsmanna. Umfjöllunarefni ritgerðarinnar nær því eðli 

málsins samkvæmt bæði yfir hugtök innan refsiréttar og einnig  til meginreglna 

sakamálaréttarfars. Í ljósi þess að refsiheimildir eru lögbundnar leit höfundur hvað mest 

til réttarheimildarinnar sett lög og þá settra laga í þrengri merkingu. Höfundur styðst 

því bæði við almenn hegningarlög nr. 19/1940 1  og lög um meðferð sakamála nr. 

88/20082, en framangreindir lagabálkar haldast nokkuð í hendur við sakhæfismatið. 

Óumdeilt er að hugtakið sakhæfi er lögfræðilegs eðlis hér á landi og að mat á 

sönnunargögnum fellur lögum samkvæmt í verkahring dómstóla, sbr. 109. gr. skml. 

Höfundur leitaðist við að svara þeirri spurningu hvort þröng túlkun á 15. gr. alm. hgl. 

gæti vegið að réttlátri málsmeðferð þegar fyrir liggur mat dómkvaddra matsmanna, þá 

sér í lagi ef dómkvaddir matsmenn og yfirmatsmenn sammælast um mat á andlegu 

atgervi ákærða.  

Ritgerðinni er skipti í þrjá meginkafla. Að inngangi loknum er gert grein fyrir 

hugtökunum sakhæfi og refsing. Fjallað verður um tilgang refsinga út frá þeim 

markmiðum sem þeim er ætlað að ná ásamt þeim viðurlögum sem koma til álita fyrir 

ósakhæfa brotamenn. Því næst er fjallað ítarlega um geðrænt sakhæfi, sbr. 15. gr. alm. 

hgl. Rík áhersla verður lögð á það hvað felst í því að vera alls ófær um að stjórna 

gjörðum sínum og hver mælikvarðinn á sakhæfi er í íslenskum rétti samanborið við 

fyrirkomulag annarra landa. Í þriðja kafla er stiklað á stóru hvað varðar sönnun í 

sakamálum, en viðfangsefnið er stórt í eðli sínu og þ.a.l. verður einungis fjallað um þær 

meginreglur sakamálaréttarfars og þau sönnunargögn sem hafa áhrif á sakhæfismatið. 

Skipa matsgerðir dómkvaddra matsmanna þar stóran sess.  

Í fjórða kafla er skoðaður Hæstaréttardómur nr. 198/2011 og hann borinn saman 

við bæði eldri og nýrri dóma sem hafa fallið hérlendis. Með reifun bæði eldri og nýrri 

dóma er hægt að leiða í ljós hvort réttarframkvæmd hafi tekið einhverjum breytingum 

í gegnum tíðina. Þó er mikilvægt að árétta að aldur dóma getur haft áhrif á 

fordæmisgildi þeirra, þ.e. nýir dómar hafa til að mynda sterkara fordæmisgildi en þeir 

 
1 Hér eftir skammstafað alm. hgl. 
2 Hér eftir skammstafað skml. 
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eldri, þá sér í lagi ef úrslitarök eða svokallað ratio decidendi3 eldri dóma er ekki ítrekað 

í nýrri dómum. Þá geta sératkvæði dómara veikt fordæmisgildi dóma af þeirri ástæðu 

að auknar líkur eru á því að í öðru sambærilegu máli muni dómarar í minnihluta mynda 

meirihluta um sína skoðun með öðrum dómurum. 4  Einnig skiptir máli hvaðan 

fordæmið stafar, en héraðsdómar eru ekki taldir hafa jafn sterkt fordæmisgildi og 

Landsréttar- eða Hæstaréttardómar.5 Við val á dómum sem reifaðir eru í ritgerðinni var 

litið til nokkurra atriða, í fyrsta lagi þegar ósamstaða var á meðal dómkvaddra 

matsmanna, í öðru lagi þegar dómstólar víkja frá niðurstöðum dómkvaddra matsmanna, 

í þriðja lagi þegar niðurstöðum héraðsdóms varðandi sakhæfi er snúið við í Hæstarétti 

og í fjórða lagi þegar dómari skilar sératkvæði. Þó ber að hafa í huga að ekki eru allir 

dómar birtir og því ekki ólíklegt að einhverjir óbirtir dómar myndu varpa frekari ljósi á 

viðfangsefni ritgerðarinnar. Um birtingu dóma fer eftir reglum dómstólasýslunnar nr. 

3/2019, sbr. 6. mgr. 7. gr. laga um dómstóla nr. 50/2016. Meginreglan er að allir dómar 

og úrskurðir skulu birtir á vefsíðum dómstólanna, en í 5. gr. reglna dómstólasýslunnar 

má finna undantekningar á meginreglunni. Þar kemur meðal annars fram að beiðni um 

dómkvaðningu matsmanns skuli ekki birta né þegar krafa er gerð um úrskurð 

samkvæmt ákvæðum IX.-XV kafla skml. Það er því ekki skylda að birta ýmsar 

rannsóknaraðferðir, þar á meðal úrskurð um geðrannsókn samkvæmt 2. mgr. 77. gr. 

skml.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
3 Úrslitarök dóms eru þær forsendur dóms sem ráða úrslitum um dómsniðurstöðuna þannig að 

niðurstaðan yrði önnur ef þessar forsendur skorti. 
4 Jón Steinar Gunnlaugsson, 2003, bls. 76 
5 Ingibjörg Þorsteinsdóttir, 2011, bls. 77 
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2 Sakhæfi 

2.1 Sakhæfi sem skilyrði refsingar 

 
Hugtakið sakhæfi fellur undir svið refsiréttarfræði en umrætt fræðasvið lýsir þeim 

réttarreglum sem gilda um afbrot, skilyrði refsiábyrgðar og viðurlög við afbrotum.6 

Sakhæfi felur í sér persónulega hæfni manns að lögum til að bera refsiábyrgð vegna 

afbrots, en slík hæfni er ótvírætt skilyrði refsiábyrgðar einstaklinga. Hugtakið 

refsiábyrgð vísar til ábyrgðar manns á einhverju refsiverðu þannig að hann geti hlotið 

refsingu fyrir það að lögum. 7  Refsiábyrgð felur bæði í sér hlutlæg og huglæg 

refsiskilyrði, en huglægt skilyrði líkt og sakhæfi, þarf að vera uppfyllt svo um 

refsiábyrgð sé að ræða.8 Af framangreindu leiðir að ef einstaklingur er ósakhæfur ber 

hann, eðli málsins samkvæmt, ekki refsiábyrgð. 

Í 1. mgr. 69. gr. Stjórnarskrá lýðveldisins Ísland nr. 33/19449 er kveðið á um að 

engum skuli gert að sæta refsingu nema hann hafi gerst sekur um háttsemi sem var 

refsiverð samkvæmt lögum á þeim tíma þegar hún átti sér stað eða má fullkomlega 

jafna til slíkrar háttsemi. Framangreint stjórnarskrárákvæði hefur að geyma 

lögmætisreglu refsiréttar sem felur í sér að engum skuli refsað án lagaheimildar.10 

Enginn vafi leikur á því að hugtakið lög í framangreindri merkingu megi skilja þannig 

að um sé að ræða sett lög í stjórnskipulegri merkingu, þ.e. einungis þær reglur sem 

Alþingi hefur samþykkt samkvæmt 44. gr. stjskr. og 38. gr. laga nr. 55/1991 um 

þingsköp Alþingis. Þetta þýðir að ekki er hægt að refsa á grundvelli réttarvenju, 

meginreglna laga eða eðli máls í ljósi þess að slíkar réttarheimildir eru ekki lög 

samkvæmt framangreindum skilningi á hugtakinu.11 

Refsing er sú tegund réttarvörslu sem nefna má refsivörslu til aðgreiningar frá 

bótavörslu (skaðabótum) og varnarvörslu (lögbanni).12  Á þjóðveldistímum voru til 

refsinga taldar allar þær ráðstafanir sem gerðar voru í réttarvörsluskyni, þ.e. refsingar 

miðuðu þá ekki eingöngu að refsivörslu heldur einnig að bótavörslu.13 Refsing hefur 

tekið stakkaskiptum síðan á þjóðveldisöld en um nútíma skilgreiningu á hugtakinu lítt 

 
6 Róbert R. Spanó, 2009, bls. 343 
7 Páll Sigurðsson, 2008, bls. 336 
8 Jónatan Þórmundsson, 1992, bls. 297 
9 Hér eftir skammstafað stjskr. 
10 Róbert R. Spanó, 2009, bls. 345 
11 Róbert R. Spanó, 2009, bls. 346 
12 Jónatan Þórmundsson, 1999, bls. 16 
13 Lúðvík Ingvarsson, 1970, bls. 10 
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um að finna í lögum eða lögskýringargögnum. Almenna skilgreiningin er sú að refsing 

sé ein tegund viðurlaga sem ríkisvald beitir þann sem sekur hefur reynst um refsivert 

brot. Ennfremur felur refsing í sér vanþóknun eða fordæmingu samfélagsins og sé 

þannig til þess fallin að valda þeim sem henni sæta þjáningu eða óþægindum.14 Það 

einkenni refsinga, að í þeim felist vanþóknun eða fordæming samfélagsins, er ekki talin 

skila tilætluðum árangri gagnvart þeim einstaklingum sem skortir greind eða andlega 

heilsu til að greina á milli þess sem er rétt og rangt.15 Í greinagerð, sem fylgdi frumvarpi 

að lögum nr. 19/1940 er markmiðum refsinga gerð skil, en þar segir: 

„Refsing er ein þeirra aðferða, sem þjóðfélagið hefur til þess að verjast 

réttarbrotum. Markmið refsinga er fyrst og fremst verndun almenns 

réttaröryggis og viðhald lögbundins þjóðskipulags. En auk þess fullnægir 

refsing réttlætistilfinningu almennings, er ekki sættir sig við það, að menn 

skerði órefsað mikilvæg réttindi annarra. [...] En nú er refsing böl, bæði þeim 

er henni sætir, og ýmsum öðrum einstaklingum, einkum vandamönnum 

afbrotamannsins, og loks þjóðfélaginu í heild, þó að hún sé nauðsynleg böl. Af 

því leiðir, að refsingu ber ekki að beita, nema nauðsyn krefji og ætla megi, að 

hún nái tilgangi sínum.“16  

Frá örófi alda hefur það verið talið svo að einungis skuli refsa þeim sem bera skyn á 

eðli verknaðar og afleiðinga. Er slíkt byggt á meginreglu refsiréttarins um frelsi viljans 

til að velja og hafna og hæfileika skynseminnar til að greina á milli þess, sem er rétt og 

rangt.17 Það þykir því ekki óeðlilegt með hliðsjón af markmiði refsinga og þeim tilgangi 

sem þeim er ætlað að ná, að þeir einstaklingar sem uppfylla ekki sakhæfisskilyrði, 

sökum t.d. andlegra annmarka, skuli ekki refsa.  

2.1.1 Viðurlagakostir ósakhæfra brotamanna 

Í 62. gr. og 63. gr. alm. hgl. eru taldar upp þær öryggisráðstafanir sem standa til boða 

þegar sýknað er af refsikröfu á grundvelli ósakhæfis, sbr. 15. gr. alm. hgl., eða þegar 

refsing er talin vera árangurslaus, sbr. 16. gr. sömu laga. Í 62. gr. alm. hgl. segir orðrétt:  

 
14 Páll Sigurðsson, 2008, bls. 337 
15 Jónatan Þórmundsson, 2004, bls. 90 
16 Þingskjal nr.  43, 1939-1940 
17 Jónatan Þórmundsson, 1968, bls. 22 
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Nú er maður sýknaður samkvæmt ákvæðum 15. gr., eða niðurstaða dóms verður 

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

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

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

svo sem trygging, bann við dvöl á ákveðnum stöðum eða svipting lögræðis, komi 

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

hæstiréttur skipa honum tilsjónarmann, sem eftirlit hefur með því, að dvöl hans 

á hælinu verði ekki lengri en nauðsyn ber til. Þegar ástæða þykir til getur 

ráðherra leitað úrlausnar héraðsdóms, þar sem hælið er, hvort téðar 

ráðstafanir skuli teljast lengur en nauðsynlegar, enda hafi umsagnar læknis 

verið leitað. Svo getur og tilsjónarmaður krafist þess, þegar ár er liðið frá 

dómsuppsögn eða síðasta dómsúrskurði, eða fyrr ef ráðherra samþykkir, að 

málið skuli að nýju lagt undir úrskurð dómstóls þess, sem áður segir.  

Framangreint ákvæði á einungis við þegar andlegi annmarki ákærða var fyrir hendi á 

verknaðarstundu, þ.e. við frumverknað. Ef andlegi annmarkinn kemur til síðar, t.d. eftir 

brotið en áður en fullnaðardómur gengur í máli hans, á 62. gr. alm. hgl. ekki lengur við. 

Í 63. gr. alm. hgl. er heimild til að fella niður refsingu ef ákærði uppfyllir skilyrði 15. 

eða 16. gr. alm. hgl. eftir að hann fremur brotið, en áður en fullnaðardómur gengur í 

máli hans. Er því gert ráð fyrir því í 63. gr. alm. hgl. að hægt sé að beita ráðstöfunum 

62. gr. alm. hgl. í stað refsingar.  

Samkvæmt 62. gr. alm. hgl. er dómara einungis heimilt, en ekki skylt, að ákveða 

að ósakhæfum manni verði komið fyrir á viðeigandi hæli, t.d. geðsjúkrahúsi. 

Réttarframkvæmd gefur til kynna að slíkt sé undantekningarlaust gert þegar um er að 

ræða alvarlegri dóma, líkt og t.d. brot gegn 211. gr. alm. hgl. Samkvæmt skýru orðalagi 

62. gr. alm. hgl. á slík ráðstöfun dómara að vera gerð vegna réttaröryggis, þannig að 

háski verði ekki af manninum, en ætla má að þegar um alvarlegri brot sé að ræða er 

ekki einungis litið til ítrekunarhættu heldur einnig til varnarsjónarmiða og 

endurgjaldsviðhorfa, t.d. fordæmingu.18 Í athugasemdum með frumvarpi til alm. hgl. 

segir að ef andlegi annmarkinn er ekki á eins háu stigi og í 15. gr. alm. hgl. tilgreinir, 

skuli líta til þess hvort refsing gæti borið tilætlaðan árangur, en ef svo er ekki skuli 

frekar beita öðrum aðferðum sem líklegar eru til árangurs ef þær eru sakborningi 

 
18 Jónatan Þórmundsson, 1992, bls. 199 
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hagfelldari en refsing. Er þó vísað til þess að vistun á hæli ótímabundið sé sakborningi 

oft þungbærari en refsing.  

 

2.2 Geðrænt sakhæfi 

Sakhæfi lýtur bæði að aldri manns, sbr. 14. gr. alm. hgl. og geðrænu ástandi, sbr. 15. 

gr. alm. hgl., en framangreind ákvæði eru sakhæfisskilyrðin tvö, þ.e. skilyrðin fyrir því 

að hægt sé að dæma einstakling fyrir refsiverða háttsemi. Af framangreindu leiðir að ef 

annað ákvæðanna er uppfyllt skal sýkna af refsikröfu vegna sakhæfisskorts. Í 14. gr. 

alm. hgl. segir að eigi skuli refsa manni fyrir verknað sem hann framdi áður en hann 

varð 15 ára gamall, en umrætt ákvæði er skýrt og því svigrúm til túlkunar að sönnu ekki 

mikið. Leikur því eðli málsins samkvæmt yfirleitt ekki vafi á því um hvort skilyrði fyrir 

beitingu 14. gr. hgl. liggi fyrir. Það er algengara að uppi verði vafi við mat á því hvort 

15. gr. alm. hgl. eigi við sakborning. Ákvæðið er matskennt og þarfnast túlkunar í 

hverju einstaka tilviki fyrir sig. Túlkun laga hefst á því að kanna sjálfan lagatextann, 

efni hans og ytri mörk og þar með ákvarða hvort tiltekið sakarefni falli undir hann eða 

ekki. Síðan eru valin þau lögskýringarsjónarmið sem koma til álita við túlkun 

ákvæðisins og að loknu heildstæðu mati er lögskýringarleið valin.19  

 Í 1. mgr. 16. gr. alm. hgl. er líkt og í 15. gr. laganna kveðið á um tiltekna andlega 

annmarka, t.d. vegna vanþroska, hrörnunar, kynferðislegs misþroska eða annarrar 

truflunar, sem gætu leitt samskonar úrræða og sakhæfisskortur, en þá einungis ef sú 

niðurstaða fæst að refsing muni ekki bera árangur. Ákvæðið er þó nátengt 15. gr. og 

tekur við þar sem henni sleppir.20 Munurinn á 15. gr. og 1. mgr. 16. gr. er einna helst 

sá að 16. gr. alm. hgl. felur ekki í sér sakhæfisskilyrði líkt og 15. gr. laganna. Einnig er 

munurinn á ákvæðunum fólginn í því að alvarleiki andlega vanþroskans eða 

vanheilsunnar er varðar 1. mgr. 16. gr. er ekki á eins háu stigi og þeir andlegu 

annmarkar er varða 15. gr. laganna. Þeir andlegu annmarkar sem lýst er í 16. gr. alm. 

hgl. geta þó leitt til sömu úrræða og sakhæfisskortur á grundvelli 15. gr. alm. hgl. Bæði 

ákvæðin eru þó þess eðlis að þau þarfnast túlkunar í hverju tilviki fyrir sig. Í framhaldi 

þessarar ritgerðar verður þó einblínt fyrst og fremst á 15. gr. alm. hgl. í ljósi þess að 

ákvæðið, ólíkt 16. gr. alm. hgl. hefur að geyma annað tveggja sakhæfisskilyrðanna. 

Orsakatengsl milli andlegra annmarka og verknaðar skiptir t.a.m. minna máli þegar 

 
19 Róbert R. Spanó, 2007, bls. 24 
20 Jónatan Þórmundsson, 2004, bls. 84 
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kemur að refsileysi á grundvelli 16. gr. alm. hgl., en slík orsakatengsl skipta aftur á móti 

höfuð máli samkvæmt 15. gr. alm. hgl. 

Í 15. gr. alm. hgl. er kveðið á um að þeim mönnum skuli eigi refsað, sem sökum 

geðveiki, andlegs vanþroska eða hrörnunar, rænuskerðingar eða annars samsvarandi 

ástands voru alls ófærir á þeim tíma, er þeir unnu verið til að stjórna gjörðum sínum. Í 

athugasemdum við frumvarp það sem varð að alm. hgl. segir að 15. gr. laganna tilgreini 

þau stig andlegra annmarka sem skulu ávallt valda refsileysi, en nánari túlkun og mat á 

því hvenær slíkt ástand telst hafa verið fyrir hendi er á valdi dómstóla.21 Leiða má líkum 

að því að tilætlun og markmið löggjafans með setningu 15. gr. alm. hgl. hafi verið til 

að vernda þjóðfélagið fyrir brotum geðveikra manna, en ekki til hagsbóta fyrir 

einstaklinga með andlega annmarka. Í frumvarpinu kemur orðrétt fram: „[...] ekki er 

ætlast til, að geðveiki, fávitaháttur og annað svipað ástand afbrotamannsins á þeim 

tíma, er hann framdi verkið, eigi alltaf að hafa í för með sér refsileysi. Þjóðfélagið 

verður að gera ráðstafanir til þess að verja sig fyrir brotum, jafnt geðveikra manna 

sem annarra, og koma í veg fyrir þau.“22 Þegar upp kemur ágreiningur um túlkun laga 

líta dómarar til lögskýringarganga til að leiða í ljós vilja löggjafans, en ljóst er að 

löggjafinn hefur ákveðinn tilgang og markmið að leiðarljósi við setningu laga. 23 

Löggjafinn gefur með framangreindum athugasemdum í frumvarpi til alm. hgl. til 

kynna að 15. gr. alm. hgl. setji ströng skilyrði fyrir refsileysi að sökum andlegra 

annmarka.  

Þrjú meginskilyrði þurfa að vera fyrir hendi svo að sýkn af refsikröfu á grundvelli 

15. gr. alm. hgl. komi til greina. Í fyrsta lagi þarf sá andlegi vanþroski eða vanheilsa, 

sem um ræðir í ákvæðinu, að hrjá sakborning á það háu stigi að það leiði til refsileysis. 

Í öðru lagi verður andlegi vanþroskinn eða vanheilsan að hafa verið til staðar á þeim 

tíma er frumverknaðurinn var framinn, þ.e. ekki nægir að sakborningur beri fyrir sig 

alvarlegan heilsubrest eftir að frumverknaðurinn átti sér stað. Í þriðja lagi verða að vera 

til staðar orsakatengsl á milli andlega vanþroskans eða vanheilsunnar og verknaðarins, 

þannig að sakborningur var á þeim tíma er frumverknaður átti sér stað alls ófær um að 

stjórna gjörðum sínum af sökum andlega vanþroskans eða vanheilsunnar. Óumdeilt er 

að það eru sérfróðir aðilar í geðheilbrigði sem kanna tegund, stig og varanleika andlegra 

 
21 Þingskjal nr.  43, 1939-1940 
22 Þingskjal nr.  43, 1939-1940  
23 Ingibjörg Þorsteinsdóttir, 2011, bls. 60 
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annmarka og gefa uppi álit sitt varðandi það hvort andlegi annmarkinn hafi verið til 

staðar á verknaðarstundu. Í 15. gr. alm. hgl. er upptalning á þeim andlegum annmörkum 

sem geta, ef þeir eru á nægilega háu stigi, leitt til ósakhæfis, en listinn er þó hvergi nærri 

tæmandi, sbr. orðin „eða annars samsvarandi ástands.“24  

 

2.2.1 Læknisfræðileg atriði við mat á geðrænu sakhæfi 
 

Hér að framan hefur hugtakinu sakhæfi verið gerð skil, ásamt þeim skilyrðum sem þurfa 

að vera uppfyllt svo að beita megi 15. gr. alm. hgl. Það sem þarf fyrst og fremst að huga 

að við mat á geðrænu sakhæfi er það hvort andlegi annmarkinn sem 15. gr. alm. hgl. 

tiltekur, hafi verið til staðar á verknaðarstundu, þ.e. við frumverknað. Slíkt mat þarfnast 

eðli málsins samkvæmt sérfræðiþekkingar sem löglærðir dómarar búa ekki yfir. Það er 

því svo að dómkvaddir eru matsmenn, þá oftast geðlæknar eða sálfræðingar, sem 

framkvæma geðrannsókn á sakborningi með það að markmiði að gefa uppi álit sitt á 

andlegu heilbrigði hans. 25  Það verður ekki hjá því komist að dómarar óski eftir 

sérfræðiþekkingu matsmanna við mat á geðrænu sakhæfi. Þetta ætti ekki að þykja 

óeðlilegt í ljósi þess að þeir andlegu annmarkar sem geta leitt til ósakhæfis, líkt og t.d. 

geðveiki á háu stigi eða geðrof, eru ekki lögfræðilegs eðlis heldur heyra þau undir svið 

geðlækninga. Greining til að mynda geðrofs er afar flókið og tímafrekt ferli, þá sér í 

lagi hjá þeim einstaklingum sem eru haldnir persónuleikaröskun. Undarliggjandi 

orsakir persónuleikaröskunar geta verið margvíslegar og flóknar þó einkennin séu 

greinileg. „Meðal einkenna persónuleikaröskunar er óstöðugt geðbrigði, sjúklingar 

sveiflast mjög hratt á milli stórra geðbrigða, úr reiði í gleði, gleði í depurð [...] Hjá 

persónuleikaröskuðum einstaklingi eru sveiflurnar mjög snöggar og þær valda því að 

hugsunin veðrur á köflum ansi órökrétt. Reiðiköst og hvatvísi gera samskipti við aðra 

oft mjög erfið og langvarandi innri vanlíðan með miklu vonleysi geta gert 

einstaklinginn ófæran um að eiga eðlilegt líf.“26 

Með tímanum geta læknisfræðileg sjúkdómshugtök breyst, líkt og lög geta tekið 

breytingum með tímanum eða orðið úrelt. Hugtakið geðveiki eða þeir andlegu 

annmarkar sem tilgreindir eru í 15. gr. alm. hgl. geta því ýmist þrengst eða víkkað með 

 
24 Jónatan Þórmundsson, 2004, bls. 106 
25 Jónatan Þórmundsson, 1968, bls. 23 
26 Hávar Sigurjónsson, 2013.  
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tímanum og er það háð þróun geðlæknisfræðinnar.27 Höfundur telur því óhjákvæmilegt 

að skoða frekar hvað felst í hugtakinu geðveiki.  

2.2.1.1 Hugtakið geðveiki  
 

Mikið hefur verið um það deilt hvernig skýra beri hugtakið geðveiki og er það nokkuð 

nýtt af nálinni að geðveiki sé skilgreint sem sjúkdómur. Lengi vel var talið að 

geðtruflaðir væru í bandalagi við djöfulinn og að það bæri að refsa þeim til að refsa 

sjálfum djöflinum. Það var ekki fyrr en í byrjun 20. aldar sem gengið var út frá því að 

geðtruflun sé sjúkdómur. Hugtakið geðveiki felur t.d. í sér geðklofa og geðhvarfasýki.28 

Einkennin eru alvarlegar andlegar truflanir, t.d. ranghugmyndir eða ofskynjanir og skert 

raunveruleikaskyn. Orsakir geðklofa eru ekki þekktar en miklar framfarir hafa orðið í 

því að greina sjúkdóminn, þá einna helst hvað varðar aðgreiningu frá öðrum meiri háttar 

geðsjúkdómum. Við greiningu á geðklofa er mikilvægt að fá ítarlega sjúkrasögu því 

einkennin ein og sér eru ekki nóg til að greina sjúkdóminn. Einkenni geðklofa geta 

breyst með tímanum og þá getur verið dagamunur á sjúklingum. Meðal einkenna 

geðklofa eru ofskynjanir, truflanir á hugsun, t.d. ranghugmyndir og 

ofsóknarhugmyndir. Geðklofi er alvarlegur sjúkdómur sem skerðir lífsgæði hjá 

allavega helmingi greindra sjúklinga. Sumir vissulega eiga góð tímabil, en slíkt bendir 

þó ekki endilega til bata þar sem einkenni og líðan getur versnað snögglega. Erfitt er að 

meta hverjar horfur sjúkdómsins í hverju tilfelli fyrir sig og er slíkt matskennt.29 

Mikilvægi þess að fá sérfróðari aðila til að meta andlegt heilbrigði má telja vera 

nauðsynlegt með vísan til ofangreindrar umfjöllunar. Miðað þá fjölmörgu dóma sem 

höfundur hefur lesið við skrif þessarar ritgerðar er það einna helst geðrof sem hefur 

úrslitaáhrif varðandi mat á því hvort andlegur annmarki telst vera á það háu stigi sem 

15. gr. alm. hgl. tilgreinir. Með geðrofi er átt við ranghugmyndir, ofskynjanir og 

hugsanatruflanir, þ.e. um er að ræða einkenni einstaklingur hefur litla sem enga stjórn 

á.30  Dómur Landsréttar nr. 59/2018 er áhugaverður fyrir þær sakir að dómkvaddur 

matsmaður segir þar að ekki allir einstaklinga teljist vera ósakhæfir þegar þeir eru í 

geðrofi á verknaðarstundu. Dómkvaddur matsmaður segir að einungis þeir 

einstaklingar sem eru í geðrofi og jafnframt undir áhrifum radda sem gefa þeim 

 
27 Jónatan Þórmundsson, 1968, bls. 23 
28 Heiðdís Valdimarsdóttir, 1993, bls. 697 
29 Tómas Zoega og Gísli Á. Þorsteinsson, 1993, bls. 706-712 
30 Nanna Briem og Lára Björgvinsdóttir, 2006, bls. 1 
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fyrirmæli um að gera eitthvað,  eru ósakhæfir. Þeir einstaklingar eru þá ekki lengur við 

stjórnina á gjörðum sínum heldur er það röddin í höfðinu á þeim. 

  

2.2.2 Að vera „alls ófær um að stjórna gjörðum sínum“ 

Tímasetning andlegra annmarka og orsakatengsl milli verknaðar og andlegra annmarka 

skiptir grundvallarmáli hérlendis við mat á geðrænu sakhæfi. Sá andlegi annmarki sem 

15. gr. alm. hgl. tilgreinir þarf að hafa verið á háu stigi þegar brot var framið, þ.e. á 

verknaðarstundu. Það sem vegur þó þyngst með vísan til dómsúrlausna íslenskra 

dómstóla31, er orsakasambandið á milli andlega annmarkans og refsiverðs verknaðar. 

Þetta þýðir að dómari þarf að meta það hvort ákærði hafi á verknaðarstundu verið alls 

ófær um að stjórna gjörðum sínum að sökum andlega annmarkans.32 Með vísan til 

framangreinds má því leiða líkum að því að sakborningur sem var haldinn andlegum 

annmarka á háu stigi á verknaðarstundu, en hafi ekki verið alls ófær um að stjórna 

gjörðum sínum að sökum andlega annmarkans, yrði að öllum líkindum metinn 

sakhæfur, sbr. t.d. Hrd. nr. 201/2014. Í framangreindum dómi var talið sannað að 

ákærði, sem var haldinn andlegum annmarka háu stigi, hafi vitað muninn á réttu og 

röngu ásamt því að hafa þaulskipulagt verknaðinn. Með vísan til framangreinds taldi 

Hæstiréttur ákærða því hafa verið fært um að stjórna gjörðum sínum á verknaðarstundu. 

Í ljósi þess hve þungt ástandið „að vera alls ófær um að stjórna gjörðum sínum“ 

vegur við sakhæfismatið, er óhjákvæmilegt að skoða fleiri dóma Hæstaréttar til að 

varpa ljósi á það hvernig dómstólar meta slíkt ástand.  

Hrd. nr. 33/1949. Í umræddum dómi kvað ákærði sig hafa verið ljóst á 

verknaðarstundu hvað hann væri að gera, en að það hefði verið honum 

ómögulegt að stoppa þrátt fyrir að hafa ekki liðið vel með athæfi sitt. Álit 

yfirlæknis á ákærða var að hann hafi verið „geðveill, psykopat, en hvorki 

vanviti né geðveikur.“ Ákærði hafði þó fengið, samkvæmt skýrslu 

yfirlæknis, geðveikisköst bæði fyrir og eftir verknaðinn, en á þeim 

grundvelli var talið að refsing gæti ekki borið árangur. Óskað var 

umsagnar læknaráðs um andlega heilsu ákærða. Fram kom í umsögninni 

að ákærði hafi á verknaðarstundu ekki verið geðveikur þrátt fyrir að hafa 

fengið geðveikisköst bæði fyrir og eftir verknaðinn. Réttarmáladeild var 

sammála áliti yfirlæknis, þ.e. að sakborningur hafi ekki verið geðveikur 

 
31 Sjá t.d. Hrd. 418/1989 þar sem ákærði var metinn ósakhæfur í ljósi þessi að enginn vafi lék á því að 

ákærði hafi á verknaðarstundu verið með öllu ófær um að stjórna gjörðum sínum.  
32 Jónatan Þórmundsson, 2004, bls. 108-109 
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en þó geðveill og hættulegur umhverfi sínu. Hæstiréttur gekk lengra en 

framangreindir sérfræðingar á sviði geðheilbrigðisvísinda og taldi að 

ástand ákærða hafi verið slíkt á verknaðarstundu að hann hafi verið alls 

ófær um að stjórna gjörðum sínum, sbr. 15. gr. alm. hgl. Við mat á því 

hvort ákærði hafi verið alls ófær um að stjórna gjörðum sínum leit 

Hæstiréttur til fjögurra atriða. Í fyrsta lagi benti Hæstiréttur í 

röksemdarfærslu sinni á það að ákærði hafði fengið brjálsemisköst bæði 

fyrir og eftir að hann framdi brotið. Í öðru lagi taldi Hæstiréttur ekkert 

annað tilefni hafi verið til brots ákærða en brjálsemi. Í þriðja lagi var 

sannað að brotið hafi verið framið án nokkurrar leyndar. Að endingu taldi 

Hæstiréttur að tilviljun ein hafi ráðið því, hver eða hverjir, urðu fyrir árás 

ákærða. 

Framangreindur dómur er forvitnilegur fyrir þær sakir að geðlæknar og aðrir 

sérfræðingar í heilbrigðisvísindum töldu ákærða ekki hafa verið haldin þeim andlegu 

annmörkum sem 15. gr. alm. hgl. tilgreinir, en telja má slíka andlega annmarka vera 

skilyrði fyrir sakhæfisskorti. Við mat Hæstaréttar í framangreindum dómi, á því hvort 

ákærði hafi verið alls ófær um að stjórna gjörðum sínum, vó matsgerð dómkvaddra 

matsmanna ekki jafn þungt og þær gera vanalega.   

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-511/2018. Dómkvaddur 

matsmaður, geðlæknir framkvæmdi geðmat á ákærða. Hann taldi ákærða 

þjást af ranghugmyndum og mikilli aðsóknarkennd. Ákærði hafði áður 

verið vistaður á geðdeild þar sem hann hafði af tilefnislausu ráðist á 

samsjúkling ásamt því að strjúka tvisvar af geðdeildinni. Hann var af 

þeim sökum sviptur sjálfræði. Niðurstaða dómkvadds matsmanns var að 

ákærði hafi verið ósakhæfur og að refsing muni alls ekki koma að gagni. 

Niðurstaða dómsins var með hliðsjón af niðurstöðu dómkvadds 

matsmanns að ákærði hafi á þeim tíma sem um ræðir verið alls ófær um 

að stjórna gjörðum sínum, sbr. 15. gr. alm. hgl.   

Í framangreindum dómi byggði Héraðsdómur niðurstöðu sína á matsgerð dómkvadds 

matmanns. Við mat á því hvort ákærði hafi verið alls ófær um að stjórna gjörðum sínum 

á verknaðarstundu var litið til þess að hann hafði áður verið vistaður á geðdeild og að 

tilviljun ein hafi ráðið því hver varð fyrir árás ákærða. Sú niðurstaða er í takt við fyrri 

dómsúrlausnir, sbr. t.d. Hrd. 33/1949. Sumir geðsjúkdómar koma fram í köstum og með 

hléum á milli, en þá má velta því upp hvort brot framin í slíkum hléum fullnægi þeim 

ströngum skilyrðum sem 15. gr. alm. hgl. setja fyrir sakhæfisskorti.  

Hæstaréttardómur nr. 41/2004. Í umræddum dómi voru matsgerðir 

dómkvaddra matsmanna ósamhljóða um geðheilbrigði ákærða. 
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Héraðsdómur hafði komist að þeirri niðurstöðu að ákærði hefði verið á 

þeim tíma er hann framdi brotin alls ófær um að stjórna gjörðum sínum 

og að honum skuli þ.a.l. ekki vera refsað á þeim grundvelli, sbr. 15. gr. 

hgl. Dómkvaddir matsmenn töldu ákærða hafa verið í geðrofsástandi nær 

óslitið frá ungum aldri og því ekki ólíklegt að slíkt ástand hafi verið uppi 

á verknaðarstundu. Matsmenn bentu á að við mat á sakhæfi skuli ekki 

aðeins líta til hvort sakborningur hafi verið haldinn alvarlegum 

geðsjúkdómi er hann framdi brotin heldur einnig hvort virk 

geðrofseinkenni hafi verið fyrir hendi á verknaðarstundu. Þó bæta þeir 

eftirfarandi við álitsgerð sína: „Við teljum að þegar um svo alvarlegan 

geðsjúkdóm er að ræða að þá snúist spurningin um sakhæfi eða ósakhæfi 

ekki eingöngu um það hvort virk geðrofseinkenni hafi verið á 

verknaðarstundu. Við teljum að hin umfangsmiklu áhrif sjúkdómsins á 

dómgreind, hvatastjórn, reiðistjórn og fleira skipti jafn miklu máli.“ Með 

vísan til framangreinds var það niðurstaða matsmanna að ákærði hafi 

verið alls ófær um að stjórna gjörðum sínum á verknaðarstundu og því 

ósakhæfur á grundvelli 15. gr. alm. hgl. Álit læknaráðs var á þá leið að 

ákærði væri haldinn alvarlegum geðsjúkdóm og að gögn málsins bendi 

til skerts sakhæfis á verknaðarstundu, en læknaráð taldi ákærða þó ekki 

hafa verið alls ófært um að stjórna gjörðum sínum á verknaðarstundu 

sökum geðsjúkdómsins. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu, með 

vísan til álits framangreindra sérfræðinga og sakaferils ákærða, að hæfni 

ákærða til að stjórna viðbrögðum sínum hafi verið skert, hann hafi verið 

haldinn ranghugmyndum og líklegur til að rangtúlka aðstæður þegar 

hann taldi sér ógnað. Hæstiréttur féllst því á niðurstöðu dómkvaddra 

matsmanna um ósakhæfi ákærða. 

Í framangreindum dómi lá fyrir að ákærði hafi reglulega fengið geðveikisköst með 

hléum og því ekki ólíklegt að slík staða hafa verið fyrir hendi á verknaðarstundu. Það 

vegur því þungt við sakhæfismatið ef ákærði hefur fengið geðveikisköst fyrir 

verknaðinn. Álitsgerð dómkvaddra matsmanna í framangreindu máli var nokkuð 

forvitnileg, þá sér í lagi hvað varðar viðhorf þeirra til tímasetningar andlegra annmarka 

og orsakasambands á milli andlegra annmarka og verknaðar. Skilja má rökstuðning 

dómkvaddra matsmanna á þá vegu að ef um alvarlegan geðsjúkdóm sé að ræða að þá 

telji umræddir matsmenn það hvort virk geðrofseinkenni hafi verið til staðar á 

verknaðarstundu ekki skipta öllu, heldur beri að taka tillit til áhrifa geðsjúkdóms ákærða 

við mat á því hvort hann hafi verið alls ófær um að stjórna gjörðum sínum. Þetta má 

túlka á þá leið að ef ákærði var, að mati dómkvaddra matsmanna, með alvarlegan 

geðsjúkdóm á verknaðarstundu að þá þurfi við sakhæfismatið að líta til þeirra áhrifa 

sem geðsjúkdómurinn getur haft á ákærða við mat á því hvort hann hafi verið alls ófær 
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um að stjórna gjörðum sínum. Telja má framangreindan skilning matsmanna í 

áðurnefndum dómi Hæstaréttar, varðandi hæfni ákærða til að stjórna gjörðum sínum á 

verknaðarstundu, vera að miklu leyti háðan skilgreiningu sérfræðinga á geðsjúkdómum 

og einkennum þeirra. Hins vegar er mat hérlendis varðandi hæfni ákærða til að stjórna 

gjörðum sínum háð lögfræðilegum mælikvarða. 

 Ef litið er til bæði eldri og nýlegri dóma, líkt og nú hefur verið gert, má leiða 

líkum að því að fernt bendi sterklega til ósakhæfis. Það er í fyrsta lagi ef sakborningur 

hefur fengið geðveikisköst bæði fyrir og eftir verknaðinn, í öðru lagi ef brotið er 

tilefnislaust, í þriðja lagi ef brotið er framið án nokkurrar leyndar og í fjórða lagi ef 

tilviljun ein réð því hver varð fyrir árás ákærða.  

2.2.3 Lögfræðilegur eða læknisfræðilegur mælikvarði? 

 
Líkt og fram hefur komið þá leggur 15. gr. alm. hgl. það í hönd dómara að meta það 

hvenær skilyrði ákvæðisins séu fyrir hendi og þar að leiðandi hvort sakborningur sé 

sakhæfur eður ei. Þessi tilhögun hérlendis styðst við svokallaðan lögfræðilegan 

mælikvarða, til aðgreiningar frá t.d. læknisfræðilegum mælikvarða.33 Lögfræðilegur 

mælikvarði getur verið talsvert ólíkur á milli ríkja og fer það eftir því hvort 

læknisfræðilegt, sálfræðilegt, siðfræðilegt eða félagssiðfræðilegt mat sé lagt til 

grundvallar dómi ásamt hinu lögfræðilega mati dómstóla.34 Þá styðjast einnig sum ríki 

alfarið við læknisfræðilegan mælikvarða. Í þeim löndum þar sem stuðst er við 

læknisfræðilegan mælikvarða eru það geðlæknar sem meta andlegt heilbrigði 

sakbornings og taka sömuleiðis ákvörðun um sakhæfi hans. Ef litið er til nágrannalanda 

okkar má sjá að mælikvarðinn til grundvallar mati á sakhæfi þar svipar að miklu leyti 

til lögfræðimælikvarðans sem lagður er til grundvallar hér á landi.  

Í Danmörku, líkt og hér á landi, er lagður lögfræðilegur mælikvarði til 

grundvallar mati á sakhæfi. Í 16. gr. dönsku hegningarlaganna kemur eftirfarandi fram: 

„Personer, der på gerningstiden var utilregnelige på grund af sindssygdom eller 

tilstande, der må ligestilles hermed, straffes ikke.“ Ákvæðið þýðir að þeir einstaklingar 

sem voru „utilregnelige“ vegna geðveiki eða annarra andlegra annmarka sem jafna má 

við slíkt ástand, verði ekki refsað. Orðið „utilregnelige“ vísar til einstaklinga sem haga 

sér á óútreiknanlegan hátt, nýta ekki skynsemina til fulls og geta þar af leiðandi ekki 

 
33 Jónatan Þórmundsson, 2004, bls. 96 
34 Jónatan Þórmundsson, 2004, bls. 101 
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verið gerðir ábyrgir fyrir gjörðum sínum. Orðið svipar þannig að einhverju leyti til 

orðalags 15. gr. hgl., þ.e. „alls ófærir [...] um að stjórna gjörðum sínum“, en draga má 

þá ályktun að danska ákvæðið sé rýmra og matskenndara en hið íslenska ákvæði.35 

Sænsku og finnsku hegningarlögin svipa einnig til þeirra íslensku að mörgu leyti. Þau 

finnsku gera í fyrsta lagi ráð fyrir því að sanna þurfi orsakatengsl á milli andlegra 

annmarka og verknaðar og í öðru lagi verður að vera til staðar töluverð röskun á getu 

sakbornings til að stjórna gjörðum sínum. Mat á framangreindum atriðum heyrir síðan 

undir dómstóla sem taka í framhaldi ákvörðun um sakhæfi sakbornings, þ.e. matið er 

lögfræðilegs eðlis.36  

Ólíkt Íslandi, Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi, er mat á sakhæfi í Noregi nánast 

alfarið byggt á læknisfræðilegum mælikvarða, sbr. 44. gr. norsku hegningarlaganna frá 

1902, sbr. lög nr. 22/1929 um breytingu á 44. gr., en þar segir: „En handling er ikke 

straffbar, nár gjerningsmannen ved dens fortagelse var sinnsyk eller bevisstlos.“ 

Framangreint ákvæði þýðir að verknaður er ekki refsiverður ef gerandinn var geðveikur 

eða meðvitundarlaus. Í ljósi þess að mat á sakhæfi í Noregi er byggt á læknisfræðilegum 

mælikvarða er það geðlæknir sem metur það hvort ákærði sé geðveikur eða ekki og ef 

niðurstaðan er á þá vegu að enginn vafi sé á því að ákærði sé geðveikur gengur dómari 

út frá því að hann sé ósakhæfur. Það er því óþarft í Noregi að staðreyna tengsl á milli 

andlegra annmarka og verknaðar. 37  Í lagalegum skilningi er álit dómkvaddra 

matsmanna einungis til leiðbeiningar, en í framkvæmd er það þó svo að dómari er 

bundinn af niðurstöðu matsmanna ef enginn vafi kemur fram í niðurstöðu álitsgerðar 

þeirra.38 Hins vegar ef vafi liggur fyrir um sakhæfi ákærða ber dómstólum í Noregi að 

fylgja meginreglunni „in dubio pro reo“, sem felur í sér að allan vafa skuli túlka 

sakborningi í hag og sýkna af refsikröfu.39  

Sem dæmi um hvernig mat á geðrænu sakhæfi er í Noregi, er við hæfi að reifa 

stuttlega mál sem allir ættu að kannast við, þ.e. mál Anders Breivik. Í máli Breivik, sem 

framdi fjöldamorð í Noregi árið 2011, var uppi vafi um sakhæfi hans, en í málinu lágu 

fyrir tvö andstæð sérfræðiálit dómkvaddra matsmanna. Í öðru sérfræðiálitinu kom fram 

að Breivik væri bæði sturlaður og með aðsóknargeðklofa, en í hinu álitinu var því haldið 

 
35 Jónatan Þórmundsson, 2004, bls. 101 
36 Jónatan Þórmundsson, 2004, bls. 103 
37 Jónatan Þórmundsson, 1968, bls. 24 
38 Jónatan Þórmundsson, 1968, bls. 24-25 
39 Jónatan Þórmundsson, 2004, bls. 103 
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fram að hann væri haldinn persónuleikaröskun án merkja um sturlun. Í ljósi þess að vafi 

var um sakhæfi Breivik féll það í hendur dómstóla að meta það hvort Breivik væri 

sakhæfur eður ei. Því var síðan slegið föstu að Breivik væri sakhæfur og töldu 

dómstólar engan vafa leika á um sakhæfi hans. Sigurður Páll Pálsson yfirlæknir réttar- 

og öryggisdeildar Landspítala birti grein í Læknablaðinu árið 2012, þar sem hann 

fjallaði um dóm Breivik með tilliti til þeirra ólíku sakhæfismælikvarða sem gilda í 

íslensku og norsku sakamálaréttarfari.40 Hann velti því upp hvernig hefði verið tekið á 

sönnun í máli Breivik fyrir íslenskum dómstólum. Ljóst er að dómstólar Norðurlanda 

meta mál á ólíkan hátt þrátt fyrir að hegningarlög þeirra séu að mörgu leyti sambærileg.  

3 Sönnun í sakamálum 
 

3.1 Dómkvaddir matsmenn 
 

Rannsókn sakamála er í höndum lögreglu og er henni skylt að rannsaka þau atriði sem 

varða sakborning sjálfan, þar má meðal þroska hans og heilbrigðisástand, andlegt og 

líkamslegt, sbr. 1. mgr. 52. gr. skml. og 2. mgr. 54. gr. skml. Þegar lögregla telur þörf 

á sérfræðilegri skoðun eða rannsókn til að upplýsa mál skal hún leita til sérfróðra manna 

og ef ástæða er til getur lögreglan farið fram á að dómkvaddur verði matsmaður, sbr. 

128. gr. skml., sbr. 1. mgr. 86. gr. skml. Í 1. mgr. 128. gr. skml. er kveðið á um að 

lögregla eða ákærandi geti beiðst mats á rannsóknarstigi. Þeir einir geta verið 

dómkvaddir matsmenn sem eru 20 ára að aldri og eru að öllu leyti óaðfinnanlegt vitni 

um það atriði sem á að meta og hafa nauðsynlega kunnáttu til að leysa starfann af hendi, 

sbr. 3. mgr. 128. gr. skml. Mat á andlegu heilbrigði sakbornings fellur þar af leiðandi í 

hendur dómkvaddra matsmanna, þ.e. geðlækna eða sálfræðinga. 

Það er ekki alltaf talið nauðsynlegt að kanna geðheilsu sakborninga og er lögð 

meiri áhersla á sakhæfisskort sem huglæga refsileysisástæðu en á sakhæfi sem beint 

refsiskilyrði. Þannig er því yfirleitt talið að sakborningar séu sakhæfir nema tilefni 

gefist til annars. Þetta er í samræmi við orðalag 2. mgr. 77. gr. skml., en þar segir: „Ef 

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

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

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

sakborningur hafi framið brot sem varðað getur fangelsisrefsingu að lögum.“ Það má 

 
40 Sigurður Páll Pálsson, 2012, bls. 513 
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því áætla að vafi þurfi að vera uppi varðandi sakhæfi sakbornings svo að geðrannsókn 

komi til álita, sbr. t.d. Hrd. nr. 389/2000 þar sem kröfum ríkissaksóknara, um 

framkvæmd geðrannsóknar á sakborningi, var hafnað með þeim rökum að þau atriði 

sem ríkissaksóknari vísaði í til stuðnings kröfu sinni gæfu ekki tilefni til sérstakrar 

geðrannsóknar. Krafa um geðrannsókn hafði þá áður verið tekin til greina í héraði á 

þeim grundvelli að ákærði væri grunaður um mjög alvarlegt brot, þ.e. brot gegn 211. 

gr. alm. hgl. 

Í matsbeiðni er ekki einungis óskað eftir áliti matsmanna á andlegu heilbrigði 

sakbornings heldur er einnig óskað eftir áliti þeirra varðandi hvort 15. eða 16. gr. alm. 

hgl. eigi við. 

 

Héraðsdóms Reykjavíkur nr. S-430/2017. Í málinu var þess óskað, 

með bréfi lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu, að sérfróður 

matsmaður myndi framkvæma geðheilbrigðisrannsókn á ákærða með 

vísan til 1. mgr. 86. gr. skml., með það að markmiði að kanna hvort 

ákærði væri sakhæfur í skilningi 15. gr. alm. hgl., eða hvort refsing gæti 

borið árangur, sbr. 16. gr. sömu laga. Í málinu lá fyrir samþykki ákærða 

fyrir framkvæmd umræddrar geðrannsóknar og þurfti því ekki úrskurð 

dómara þess efnis, sbr. 2. mgr. 78. gr. skml. Matsmaður taldi að ástand 

ákærða hafi ekki verið slíkt á verknaðarstundu að hann hafi verið 

ósakhæfur í skilningi 15. gr. alm. hgl. 

 

Í framangreindum dómi var þess óskað af dómkvöddum matsmanni að hann meti 

sakhæfi sakbornings. Það er þó ekki orðrétt kveðið á um það í 2. mgr. 77. gr. skml. að 

þeir sem framkvæmi geðrannsókn skuli meta það hvort 15. eða 16. gr. alm. hgl. eigi við 

um sakborning. 

Hvergi má finna í lögum skilgreiningu á hugtakinu geðrannsókn eða hvað 

nákvæmlega í henni felst. Leiða má líkum að því að markmið geðrannsóknar í skilningi 

2. mgr. 77. gr. skml. sé að auðvelda dómstólum mat á því hvort 15. eða 16. gr. alm. hgl. 

eigi við sakborning, enda er sakhæfi lögfræðilegs eðlis hér á landi og ætti þar af leiðandi 

ekki að vera í höndum geðlækna eða sálfræðinga að meta, sbr. Hrd. nr. 383/2000. Í 

framangreindum dómi tekur Hæstiréttur eftirfarandi orðrétt fram: „Við mat á skýrslu 

geðlæknisins ber að líta til þess að það er ekki hlutverk geðlæknis að leggja dóm á 

einstök atvik máls eða atburðarás heldur er tilgangur geðrannsóknar samkvæmt d. lið 

1. mgr. 71. gr. laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála að leiða í ljós atriði, sem 
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geri dómara fært að meta sakhæfi sakbornings.“ Aftur á móti er það svo að í 

matsbeiðnum eru oft þau álitaefni lögð fyrir matsmann að hann skuli gefa upp álit sitt 

varðandi það hvort ákærði hafi verið sakhæfur í skilningi 15. gr. alm. hgl. eða þá hvort 

ástand sakbornings hafi verið slíkt á verknaðarstundu að 16. gr. sömu laga eigi við um 

hann og að refsing beri því ekki árangur, sbr. einnig dómur Héraðsdóms Reykjaness 

nr. S-1696/2020, en þar var dómkvöddum matsmanni falið að meta greind og andlega 

heilsu ákærða á verknaðarstundu ásamt sakhæfi hans á því tímamarki, sbr. 15. og 16. 

gr. alm. hgl.  

 Í ljósi þess sem nú hefur verið rakið má velta því upp hvort matsbeiðendur eigi 

að óska þess af dómkvöddum matsmönnum að þeir meti sakhæfi sakborninga. Ef 

gengið er út frá því að markmið geðrannsóknar sé að varpa ljósi á andlegt atgervi 

einstaklinga má e.t.v. telja það varhugavert að dómkvaddir matsmenn setji sig í 

hlutverk dómara og meti sakhæfið. Eins myndi það að öllum líkindum valda talsverðu 

fjaðrafoki ef dómarar færu að sjúkdómsgreina sakborninga og meta það hvort þeir séu 

haldnir geðklofa eður ei.  

3.1.1 Matsgerðir 

Í XIX. kafla skml. og í IX. kafla laga um meðferð einkamála nr. 91/199141,  er að finna 

ákvæði um matsgerðir, en ákvæði framangreindra lagabálka eru að miklu leyti 

samhljóða. Í 127. gr. skml., sbr. 60. gr. eml. segir að skoðunar- og matsgerðir, lýsingar 

á hlutum og aðrar rannsóknargerðir í því sambandi kallist hér einu nafni matsgerðir eða 

mat og athafnir sem lúta að þeim að meta. Matsgerðir eru ein tegund sönnunargagna og 

er það í hlut dómara að meta sönnunargildi þeirra, sbr. 2. mgr. 133. gr. skml. og 2. mgr. 

66. gr. eml. Í beiðni um matsgerð, sem skal berast skriflega til dómara, skal koma 

skýrlega fram hvað eigi að meta, hvar það er sem meta á og hvað aðili hyggst sanna 

með mati. Dómari getur svo, ef honum þykir þörf á, kveðið einn eða tvo matsmenn til 

að framkvæma mat á sakborningi. Dómari skal sjálfur leggja mat á atriði sem krefjast 

almennrar þekkingar og menntunar eða lagaþekkingar, sbr. 2. mgr. 127. gr. skml. Það 

virðist þó vera mat dómarans að ákveða hvenær hans þekking hrekkur fyrir og þörf er 

á mati frá sérfróðari aðilum, sbr. 1. mgr. 128. gr. skml. 

 
41 Hér eftir skammstafað eml. 
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Matsmenn skulu, eftir dómkvaðningu samkvæmt 1. mgr. 129. gr. skml., semja 

skriflega og rökstudda matsgerð þar sem þau sjónarmið eru greind sem álit þeirra er 

reist á. Matsgerð er svo afhent dómara nema matið hafi farið fram á rannsóknarstigi, en 

þá skal hún afhent matsbeiðanda, þ.e. lögreglu, sbr. 1. mgr. 130. gr. skml. Matsmenn 

skulu ef aðili krefst þess eða dómari telur ástæðu til koma fyrir dóm og gefa skýrslu til 

skýringar og staðfestingar á matsgerða og atriða sem henni tengjast, sbr. 1. mgr. 132. 

gr. skml. Þá getur aðili krafist yfirmats, en í slíku mati er tekin til endurmats matsgerð 

dómkvaddra matsmanna. Það eru svokallaðir yfirmatsmenn sem framkvæma yfirmat 

og skulu þeir vera fleiri en matsmenn voru, sbr. 131. gr. skml.  

Matsgerðir dómkvaddra matsmanna um andlegt heilbrigði sakbornings eru oftar 

en ekki undanfari sýkn á refsikröfu samkvæmt 15. gr. alm. hgl. Dómari metur 

sönnunargildi framlagðrar matsgerðar og tekur því næst ákvörðun um það hvort ákærði 

hafi verið, sökum þeirra andlegu annmarka sem matsgerðin tilgreinir, alls ófær um að 

stjórna gjörðum sínum á verknaðarstundu. Það heyrir til undantekninga þegar 

dómstólar styðjast ekki við mat dómkvaddra matsmanna og á slíkt yfirleitt aðeins við 

þegar dómkvaddir matsmenn eru í vafa um sakhæfið, sbr. t.d. Hrd. nr. 41/2004 sem er 

reifaður í kafla 2.2.2., en þar voru dómkvaddir matsmenn ekki sammála um andlegt 

atgervi ákærða. Þá hafa dómstólar bent á þá staðreynd að þeir styðjist við mat geðlækna, 

þá sér í lagi þegar matsmenn og yfirmatsmenn eru samhljóða í matsgerðum sínum, en 

þá sé vægi matsgerðanna töluvert, sbr. Hrd. 198/2011 sem reifaður er í kafla fjögur. 

3.2 Sérsjónarmið sakamálaréttarfars 

Réttarfar er sú fræðigrein lögfræðinnar þar sem fjallað er um dómstóla og meðferð mála 

fyrir þeim. 42 Ekki leikur vafi á því að réttarfar heyri undir opinberan rétt í fræðikerfi 

lögfræðinnar til aðgreiningar frá þeim fræðasviðum sem falla undir 

einkaréttinn. 43 Réttarfari má síðan skipta í tvo meginþætti, annars vegar 

einkamálaréttarfar og hins vegar sakamálaréttarfar.44 Þau dómsmál eru sakamál sem 

handhafar ákæruvalds höfða til refsingar lögum samkvæmt, sbr. 1. mgr. 1. gr. skml., en 

úrlausnarefni sakamála varðar sekt eða sýknu um refsiverða háttsemi.  

 
42 Eiríkur Tómasson, 2009, bls. 149 
43 Róbert R. Spanó, 2009, bls. 343  
44 Andri Árnason, 2013, bls. 6 
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Um meðferð sakamála og einkamála, gilda nokkuð ólíkar reglur, þá einkum 

varðandi stöðu aðila í réttarfarslegu tilliti. Þessi munur orsakast af þeirri ríku áherslu í 

sakamálum á að leiða hið sanna í ljós þannig að saklaus maður verði ekki dæmdur fyrir 

brot sem hann framdi ekki. Handhafi ákæruvalds skal þ.a.l. hafa það að markmiði að 

hið sanna og rétta komi í ljós. Ákæruvaldinu ber því skylda að taka til greina öll atriði 

er varða mál, óháð því hvort þau leiði til sýknu eða sektar sakbornings.45 Þetta er ólíkt 

því sem á við um sönnunarfærslu í einkamálum þar sem tveir jafnréttháir aðilar bera 

hvor um sig ábyrgð á eigin málflutningi og sá sem ekki nær að færa sönnur á mál sitt 

ber hallann af því.46   

3.2.1 Skynsamlegur vafi og skynsamleg rök 

Í 1. mgr. 70. gr. stjskr. er sakborningum tryggð réttlát málsmeðferð, en ákvæðið er 

svohljóðandi: 

„Öllum ber réttur til að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur eða um ákæru 

á hendur sér um refsiverða háttsemi með réttlátri málsmeðferð innan 

hæfilegs tíma fyrir óháðum og óhlutdrægum dómstóli.“ 

Þá segir í 2. mgr. 70. gr. stjskr. að hver sá sem er borinn sökum um refsiverða háttsemi 

skal talinn saklaus þar til sekt hans hefur verið sönnuð. Í sakamálum er það svo að 

sönnunarbyrðin47 um sekt sakbornings hvílir á ákæruvaldinu, sbr. 108. gr. skml. og eins 

ber ákæruvaldið hallann af sönnunarskorti. Meginreglan „in dubio pro reo“ er leidd af 

réttlátri málsmeðferð, en reglan felur í sér að allan vafa skuli skýra ákærða í hag. 

Meginreglan er talin ná til sjálfs verknaðarins, huglægrar afstöðu ákærða og einnig til 

ákvarðanatöku refsingar. Sama er að segja um refsileysisástæður líkt og ósakhæfi. Allur 

vafi skal vera ákærða til góða.48 Það er því á herðum ákæruvaldsins að leggja fram 

sönnun sem ekki yrði vefengd með skynsamlegum rökum að sakborningur sé 

sakhæfur.49 Af framangreindu má ráða að ef skynsamlegur vafi leikur á sakhæfi ákærða 

skal sýkna hann af refsikröfu.  

Það er gagnstætt réttarhugmyndum okkar að sakfella mann ef verulegur vafi er 

á sök hans. Það má því velta því upp hvað fellur undir „skynsamlegan vafa“ og 

 
45 Andri Árnason, 2013, bls. 31 
46 Ingibjörg Þorsteinsdóttir, 2011, bls. 18-19 
47 Sönnunarbyrði felur í sér hvor aðili dómsmáls skuli vera sá sem ber hallann af sönnunarskorti. 
48 Stefán Már Stefánsson, 2007, bls. 24-25 
49 Jónatan Þórmundsson, 2004, bls. 85 
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„skynsamleg rök“. Hugsanlegur vafi getur einn og sér ekki verið fullnægjandi röksemd 

fyrir sýknu, heldur þarf vafinn að vera raunverulegur. Ef vafi er ekki raunverulegur er 

ekki talið að um vafa sé að ræða í framangreindum skilningi og sönnun þá hafin yfir 

allan skynsamlegan vafa. Vafi er talinn vera raunverulegur ef hann á sér sannanlega 

stuðning í málsgögnum. „Með rökum er átt við röksemdarfærslu, það er að settar eru 

fram ein eða fleiri fullyrðingar – sem eru kallaðar forsendur – og ályktun eða 

niðurstaða, sem fullyrt er á grundvelli forsendnanna. Með öðrum orðum, forsendurnar 

styðja niðurstöðuna, eða þeim er að minnsta kosti ætlað að styðja hana. Almennt má 

segja, að þeim mun betur sem forsendurnar styðja niðurstöðuna, þeim mun betri eða 

skynsamlegri séu rökin.“ 50 Skynsamleg rök eru þ.a.l. rök sem byggð eru á forsendum 

sem styðja niðurstöðu dómsins. Þegar dómur fellur liggja fyrir rök sem að mati dómsins 

eru skynsamleg í því tilviki. Sératkvæði í dómi gefa til dæmis til kynna að mat dómara 

sé ólíkt varðandi það hvort fram hafi komið sönnun sem ekki verði vefengd með 

skynsamlegum rökum.  

Þegar dómstólar slá því föstu að ákærði sé sakhæfur, vísa þeir oftar en ekki til 

þess að „enginn vafi leiki á sakhæfi ákærða“. Slíkt á oftast við þegar dómurinn vísar í 

niðurstöðum sínum alfarið til matsgerðar dómkvaddra matsmanna, sbr. t.d. dómur 

héraðsdóms Reykjavíkur nr. S-558/2017 þar sem dómkvaddur matsmaður taldi 

ákærðu vera sakhæfa og vísaði dómurinn í niðurstöðum sínum til matsgerðarinnar og 

bætti svo við að dómurinn taldi engan vafa leika á sakhæfi ákærðu.  

 

Hrd. nr. 72/1978. Læknirinn L var fenginn til að rannsaka geðhagi GA. Í 

matsgerð L kemur fram að GA væri með ranghugmyndir og brenglaðan 

hugsunarhátt. Þegar GA átti að svara persónuleikaprófi skrifaði hann 

samhengislausar setningar á prófblöðin, sem dæmi má nefna eftirfarandi 

setningu: „Jesús Kristi var útrýmt af Krists Olíufjalli í Júðalandinu Júdeu, 

sem var stærra en 11 milljónir manna......og blóðs Krists ættartölu drukkið 

af lögregluvaldi Krists ættartölu.“ Því var slegið föstu við geðrannsóknina 

að hin furðulegu viðbrögð GA væru vegna geðveiki. Við fyrstu skoðun á 

GA eftir atburðinn taldi L að GA væri ósakhæfur í skilningi 15. gr. alm. hgl. 

Héraðsdómur taldi aftur á móti að vafi væri á því hvort GA hafi verið í því 

ástandi á verknaðarstundu að hann hafi verið alls ófær um að ráða gjörðum 

sínum í skilningi 15. gr. alm. hgl., en dómurinn taldi hinsvegar GA vera það 

andlega miður sín að refsing gæti ekki borið árangur, sbr. 16. gr. alm. hgl.  Í 

Hæstarétti var óskað eftir umsagnar Læknaráðs, sem féllst í meginatriðum á 

 
50 Sigríður Ingvarsdóttir, 2000, bls. 191 
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niðurstöðu álitsgerðar L um sakhæfi GA. Læknaráð gat þó ekki staðfest 

hvort um geðklofa hafi verið að ræða eða geðveiki að sökum ofneyslu 

fíkniefna. Hæstiréttur taldi með vísan til álitsgerðar L og umsagnar 

Læknaráðs að GA hafi verið sakhæfur á verknaðarstundu. Í sératkvæði með 

dómi Hæstaréttar var vísað til umsagnar B, fangelsislæknis um ákærða. 

Umsögnin var eftirfarandi: „Varðandi hegðun og framkomu GA er það helst 

að segja, að hann hefur í þau tvö ár, sem hann hefur dvalist á vinnuhælinu 

Litla-hrauni, verið mjög afbrigðilegur í öllum háttum, og verður hegðun 

hans ekki dæmd annað en sjúkleg. GA er að mínum dómi geðsjúkur með 

ofsóknar og þráhyggjueinkenni. Dómgreind hans er brengluð, og er hann 

með öllu ósjálfbjarga sem þjóðfélagsþegn.“ Í ljósi framangreinds var talið í 

sératkvæðinu að ákærði GA hefði þjáðst af geðveiki á verknaðarstundu og 

sé því ósakhæfur samkvæmt 15. gr. alm. hgl.  

 

Í framangreindum dómi var geðlæknir fenginn til að rannsaka geðhagi ákærða, en líkt 

og áður hefur verið rakið er slíkt ekki gert nema ef vafi leikur á hvort sakborningur sé 

sakhæfur, sbr. 2. mgr. 77. gr. skml. Geðlæknir og Læknaráð voru eftir rannsóknina 

ennþá í vafa um hvort ákærði væri ósakhæfur í skilningi 15. gr. alm. hgl. Sömuleiðis 

voru dómarar Hæstaréttar ekki á sama máli, sbr. sératkvæði með framangreindum dómi. 

Í ljósi framangreinds má leiða líkum að því að verulegur vafi hafi legið fyrir um sakhæfi 

ákærða í umræddu máli.  

3.2.2 Meginreglan um frjálst sönnunarmat dómara 

Hér á landi gildir sú meginregla að dómari hefur óbundnar hendur þegar hann leggur 

mat á sönnun. Framangreind meginregla er lögfest í 1. mgr. 109. gr. skml., þar sem 

kveðið er á um að dómari skuli meta hverju sinni hvort nægileg sönnun, sem ekki verði 

vefengd með skynsamlegum rökum, sé fram komin um hvert það atriði sem varðar sekt 

og ákvörðun viðurlaga við broti, þar á meðal hvaða sönnunargildi skýrslur ákærða hafi, 

vitnisburður, mats- og skoðunargerðir, skjöl og önnur sýnileg sönnunargögn. Það er 

því, lögum samkvæmt, í hlut dómara að meta sönnunargildi matsgerða dómkvaddra 

matsmanna.  

Dómur skal reistur á grundvelli þeirra sönnunargagna sem færð eru fram við 

meðferð máls fyrir dómi, sbr. 111. gr. skml., en hvergi er þó vikið að því hvernig 

sönnunarmatið skuli fara fram í einstökum atriðum. 51  Þrátt fyrir að sönnunarmat 

dómara sé frjálst eru ýmsar ólögfestar reglur sem tryggja vernd gegn tilviljanakenndum 

 
51 Stefán Már Stefánsson, 2007, bls. 29 
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niðurstöðum. Mat dómara má til dæmis aldrei vera í andstöðu við reglur rökfræðinnar 

eða almenn þekkingaratriði og skal dómari ávallt meta sönnunargögn í samræmi við 

viðurkenndar venjur og lagasjónarmið. Þannig skal dómari ávallt rökstyðja mál sitt, þ.e. 

hvernig hans kemst að viðkomandi niðurstöðu og hvaða atriði höfðu áhrif við 

sönnunarmatið.52 

Tilgangur meginreglunnar um frjálst sönnunarmat er að ná fram efnislega réttum 

dómi, sem er þó líkt og fram hefur komið háð einstaklingsbundnu mati dómara og opnar 

þannig fyrir huglægt mat hans. Meginreglan opnar þannig fyrir mismunandi mat 

dómara, þ.e. að dómarar kunna að meta sömu sönnunargögn með mismunandi hætti, en 

skýrt dæmi um það er þegar Hæstiréttur snýr við niðurstöðum héraðsdóms. Þrátt fyrir 

að dómarar skuli einungis í embættisverkum sínum fara eftir lögunum, sbr. 61. gr. 

stjskr., er sú krafa gerð að dómarar fylgi áðurnefndum ólögfestum reglum við 

sönnunarmatið sem eiga að tryggja að niðurstaðan verði eins hlutlæg og unnt er. 

Tilgangur reglnanna er fyrst og fremst að girða fyrir það að sönnunarmat byggist á 

persónulegum skoðunum dómara.53 Orðin „frjálst mat“ þýða þar af leiðandi ekki að 

sönnunarmat dómara sé ekki einstaklingsbundið eða byggt á tilfinningamótaðri 

handahófsákvörðun. Við mat á sönnunargögnum skal dómari beita hlutlægu sjónarmiði 

og miða það við gögn málsins þannig að aðrir, sem til þekki, geta fallist á að matið sé 

rétt.54 Til að tryggja að óhlutdrægni og jafnræðis hafi verið gætt við sönnunarmat skal 

dómari rökstyðja dómsúrlausnir sínar þannig unnt er að sjá hvernig niðurstaðan fékkst, 

sbr. t.d. f- liður 2. mgr. 183. gr. skml.  

 

4 Dómur Hæstaréttar í máli nr. 198/2011 (Gunnar Rúnar) 
 

Dómur Hæstaréttar í máli Gunnars Rúnars er nokkuð frábrugðin öðrum dómum hvað 

varðar sakhæfismatið og vægi matsgerða dómkvaddra matsmanna. Ljóst er að 

dómstólar styðjast oftar en ekki talsvert við matsgerðir dómkvaddra matsmanna þrátt 

fyrir að þeir beri enga lagalega skyldu til þess að dæma samkvæmt þeim. Það er því 

áhugavert að rýna vel í framangreindan dóm þar sem dómur Hæstaréttar snýr við 

héraðsdómi og dæmir þvert á móti matsgerð dómkvaddra matsmanna og 

 
52 Stefán Már Stefánsson, 2007, bls. 30 
53 Stefán Már Stefánsson, 2007, bls. 31 
54 Sigríður Ingvarsdóttir, 2005, bls. 161 
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yfirmatsmanna. Að sökum framangreinds fær umræddur Hæstaréttardómur meira vægi 

en aðrir dómar ritgerðarinnar. 

 

Gunnar Rúnar (G) var ákærður fyrir brot gegn 211. gr. alm. hgl. fyrir að hafa brotist inn 

á heimili A og banað honum með því að stinga hann ítrekað með hnífi víðsvegar um 

líkamann. G var ástfanginn af D, sambýliskonu A, og taldi þá ást endurgoldna þrátt 

fyrir engar vísbendingar þess efnis. Framferði G eftir verknaðinn veitti þá vísbendingu 

að hann hafi ætlað að komast upp með manndrápið með því að fela slóð sína. G játaði 

skýlaust framangreint brot í héraðsdómi, en deilt var um hvort G hafi verið ósakhæfur 

á verknaðarstundu, sbr. 15. gr. alm. hgl. Í héraði var G sýknaður af refsikröfu á 

grundvelli ósakhæfis og var málinu áfrýjað til Hæstaréttar.  

Í málinu lá fyrir matsgerð og yfirmat þriggja dómkvaddra geðlækna sem voru 

samhljóða um að G hafði á verknaðarstundu verið haldinn geðveiki í merkingu 15. gr. 

alm. hgl. og alls ófær um að stjórna gjörðum síðum. Niðurstöður E, dómkvadds 

matsmanns á andlegu ástandi G var eftirfarandi: „Hann (G) var á vélrænan hátt knúinn 

af kenndum, sem hvorki rökhugsun, dómgreind eða vilji hans gat með neinu máti 

hindrað.“ E taldi G þjást af alvarlegu geðrofi sem leiddi til þess að hann var alls ófær 

um að stjórna gjörðum sínum og því ósakhæfur á grundvelli 15. gr. alm. hgl. 

Geðlæknarnir F og G voru dómkvaddir samkvæmt 131. gr. skml. sem yfirmatsmenn til 

að endurmeta framangreinda niðurstöðu E. Í matsgerð yfirmatsmanna er kveðið á um 

að G hafi verið haldinn „erotomania“ eða svokölluðu ástaræði sem lýsir sér í 

ranghugmyndum um endurgoldna ást. Þá töldu yfirmatsmenn G vera verulega 

hættulegan öðrum og haldinn hugvilluröskun, en slík röskun felur í sér ranghugmyndir. 

F, geðlæknir og annar yfirmatsmanna, sagði hugvilluröskun „fela í sér slíkar 

ranghugmyndir að G hafi verið rekinn áfram af hugsunum sem hafi stjórnað gjörðum 

hans og leitt hann á þá braut sem raun varð á.“ Tók yfirmatsnefnd því undir niðurstöðu 

undirmats. Í Hæstarétti var lagt fram mat H, geðlæknis og yfirlæknis Réttar- og 

öryggisdeildarinnar á Sogni, á núverandi ástandi G. Fram kemur í mati H að G hafi, 

eftir töluverðan tíma á Sogni, ekki sýnt fram á nein einkenni formlegs geðsjúkdóms, en 

hann hafi hins vegar þjáðst af persónuleikaröskun og þráhyggju. Við skýrslutöku hjá 

lögreglu við rannsókn málsins kvaðst G halda að hann hafi gert sér grein fyrir að hann 

væri að drepa A, að hann hafi ætlað að komast upp með glæpinn og því hafi hann reynt 

að fela slóð sína. Fram kom í skýrslutöku að verknaðurinn hafi verið þaulskipulagður 
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og að G var „byrjaður að plana þetta“ vorið 2009 og hafi þá aflað sér ýmissa hluta og 

geymt, t.d. hníf.  Með dómi Hæstaréttar var niðurstöðu héraðsdóms snúið við og G 

dæmdur sakhæfur. Hæstiréttur horfði til aðdraganda brots ákærða og framferði hans í 

kjölfarið, t.d. að G hafði þaulskipulagt verknaðinn og vitað að hann hafi verið að gera 

rangt.  

Af framangreindum dómi má fyrst og fremst ráða að dómstólar telja sig ekki að 

nokkru móti bundna mati dómkvaddra matsmanna. Dómurinn er þó merkilegur í ljósi 

þess að reynslan er sú að dómstólar styðjast oftar en ekki við matsgerðir dómkvaddra 

matsmanna, og því má velta því upp hvort sú dómvenja sé að hrökkva. Í dómi 

héraðsdóms segir að mat á sakhæfi sé skýlaust lögfræðilegt og að það sé hlutverk 

dómstóla að komast að niðurstöðu um ósakhæfi á verknaðarstundu. Héraðsdómur benti 

jafnframt á þá staðreynd að dómstólar styðjist við mat geðlækna í málum sem þessum 

og í ljósi þess að matsmenn og yfirmatsmenn hafi verið samhljóða í matsgerðum sínum 

að þá sé vægi þeirra töluvert. Hæstiréttur tók hins vegar annan pól á hæðina og fjallaði 

um markmið refsinga og vitnaði í frumvarp til alm. hgl. þar sem kveðið er á um að 

markmið refsinga sé verndun almenns réttaröryggis og viðhalds lögbundins 

þjóðskipulags, ásamt því að fullnægja réttlætistilfinningu almennings. 55  Í ljósi 

framangreinds markmiðs og vegna meginreglunnar að mönnum skuli refsað fyrir afbrot 

er þeir fremja, skuli ákvæði 15. gr. alm. hgl. skýrt þröngt. Sá andlegi annmarki sem 

tilgreindur er í 15. gr. alm. hgl. skal vera á það háu stigi að hann leiði til refsileysis. 

Þrátt fyrir að skilyrðið um andlegan annmarka á háu stigi sé uppfyllt nægir það eitt ekki 

til ósakhæfis, heldur verður andlegi annmarkinn að vera þess valdandi að maður hafi 

verið alls ófær um að stjórna gjörðum sínum.   
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5 Samantekt og niðurstöður 

 

Í þessari ritgerð hefur höfundur leitast við að varpa ljósi á hvernig mat á geðrænu 

sakhæfi er í framkvæmd. Óumdeilt er að mat á geðrænu sakhæfi hérlendis er byggt á 

lögfræðilegum mælikvarða til aðgreiningar frá læknisfræðilegum mælikvarða. Það eru 

því dómstólar sem meta sakhæfi þótt stundum verði vart við hið gagnstæða. Þegar vafi 

leikur á hvort sakborningur sé sakhæfur eða refsing geti borið árangur sökum andlegra 

annmarka skal sakborningur sæta sérstakri geðrannsókn til að leiða þessi atriði í ljós, 

sbr. 2. mgr. 77. gr. skml. Ítarlegri upplýsingar um framkvæmd geðrannsókna er hvorki 

að finna í lögum né lögskýringargögnum. Í dómi Hæstaréttar nr. 383/2000 kemur skýrt 

fram hver tilgangur geðrannsókna er, en þar segir að tilgangur þeirra sé að leiða í ljós 

atriði sem geri dómara fært að meta sakhæfi sakbornings. Það er því ekki í hlut 

geðlækna að leggja dóm á einstök atvik máls eða atburðarás.  Þrátt fyrir að það sé í hlut 

dómstóla að meta sakhæfið er oftar en ekki óskað þess af dómkvöddum matsmönnum 

að þeir meti hvort sakborningur sé sakhæfur eða ekki, þ.e. dómkvöddum matsmönnum 

er í raun falið hlutverk dómara þótt þeirra niðurstaða sé eðli málsins samkvæmt ekki 

bindandi. Dómstólar styðjast þó oftar en ekki við mat dómkvaddra matsmanna og er 

sönnunargildi slíkra matsgerða metið líkt og önnur sönnunargögn, sbr. 109. gr. skml. 

Það hefur þó orðið vart við ósamræmi í dómum hvað varðar vægi matsgerða, sbr. Hrd. 

198/2011. Í framangreindum dómi taldi héraðsdómur vægi matsgerða vera töluvert 

meira en vanalega í ljósi þess að matsmenn og yfirmatsmenn voru samhljóða í 

matsgerðum sínum. Hæstiréttur gerði aftur á móti enga athugasemd við það og dæmdi 

þvert á móti niðurstöðu matsgerða. Það má því velta því upp hvort ekki vanti gleggri 

markalínu á meðal dómkvaddra matsmanna og dómara, en þannig mætti auka samræmi 

í dómum og forðast misskilning á meðal almennings.  

Þá lagði höfundur mikla áherslu á ástandið „vera alls ófær um að stjórna 

gjörðum sínum“, í skilningi 15.  gr. alm. hgl. Leiða má líkum að því að tilætlun 

löggjafans með setningu 15. gr. alm. hgl. hafi verið sú að setja ströng skilyrði fyrir 

refsileysi. Í athugasemdum með 15. gr. alm. hgl. segir að andlegir annmarkar eigi ekki 

alltaf að hafa í för með sér refsileysi, heldur einungis þegar þeir eru á það háu stigi að 

sakborningur hafi verið alls ófær um að stjórna gjörðum sínum á verknaðarstundu. 

Réttarframkvæmd bendir til þess að framangreind athugasemd löggjafans vegi mjög 

þungt við mat sakhæfi, þ.e. dómstólar túlka 15. gr. alm. hgl. þröngt.  
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 Af dómaframkvæmd má ráða að dómstólar líti einkum til nokkurra atriða við 

mat á því hvort sakborningur hafi verið í því ástandi að vera alls ófær um að stjórna 

gjörðum sínum, en eftirfarandi upptalning er þó ekki tæmandi. Þessi atriði eru í fyrsta 

lagi framferði sakbornings bæði fyrir og eftir verknaðinn, sbr. Hrd. nr. 201/2014. Í öðru 

lagi er litið til þess hvort brotið hafi verið framið án nokkurs tilefnis, sbr. Hrd. nr. 

33/1949. Í þriðja lagi er litið til þess hvort brotið hafi verið framið án nokkurrar leyndar, 

sbr. Hrd. 198/2011. Og fjórða lagi er litið til þess ef tilviljun ein réð því hver varð fyrir 

árás ákærða, sbr. Hrd. 33/1949. Leiða má líkum að því að dómkvaddir matsmenn túlki 

15. gr. alm. hgl. rýmra en dómstólar. Sú ályktun höfundar á sér stoð í Lrd. nr. 59/2018 

og Hrd. nr. 198/2011. Í báðum framangreindum dómum slá matsmenn því föstu þeir 

einstaklingar sem eru undir áhrifum radda sem knýja þá áfram í að fremja refsiverðan 

verknað skuli metnir ósakhæfir. Í Hrd. nr. 198/2011 var þeirri staðhæfingu matsmanna 

gefinn lítil gaumur.  

Matsgerðir dómkvaddra matsmanna eru einn liður í því að reyna að tryggja sem 

réttustu niðurstöðu í þeim málum þar sem vafi leikur á um sakhæfi. Réttur einstaklings 

til réttlátrar málsmeðferð er einn af hornsteinum íslensks þjóðfélags og er ákvæði þess 

efnis að finna í okkar æðstu réttarheimild, sbr. 70. gr. stjskr. Leiða má líkum að því að 

tilgangur matsgerða sé að skapa umgjörð til að tryggja réttláta málsmeðferð, sbr. 70. 

gr. stjskr. Höfundur leitaðist við að svara þeirri spurningu hvort þröng túlkun á 15. gr. 

alm. hgl. gæti vegið að réttlátri málsmeðferð þegar fyrir liggur mat dómkvaddra 

matsmanna, þá sér í lagi ef dómkvaddir matsmenn og yfirmatsmenn sammælast um mat 

á andlegu atgervi ákærða.  

Þrátt fyrir að lögfræðilegur mælikvarði sé lagður til grundvallar við mat sakhæfi 

hérlendis ber dómstólum í hvívetna að tryggja réttláta málsmeðferð. Af meginreglunni 

„in dubio pro reo“ má ráða, að ef verulegur vafi er á því hvort sakborningur hafi verið 

alls ófær um að stjórna gjörðum sínum á verknaðarstundu sökum andlegra annmarka 

skal sá vafi vera ákærða til góða. Vafi er talinn vera raunverulegur ef hann á sér 

sannanlega stuðning í málsgögnum, líkt og t.d. matsgerðum dómkvaddra matsmanna.  
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