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Útdráttur 
 
Brottfall viðurlaga: Refsibrottfallsástæður og brottfall dæmdra viðurlaga 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er brottfall viðurlaga. Ritgerðinni er ætlað að veita innsýn yfir þær 

ástæður sem geta leitt til þess að brotlegur maður fái fellda niður refsingu sína. Þegar refsing 

er felld niður, leiðir það ekki til þess að ákærði sé sýknaður, heldur er háttsemin sem höfð er 

uppi refsiverð samkvæmt lögum, og sá seki er sakfelldur fyrir háttsemina, en það eru ástæður 

fyrir eða eftir uppkvaðningu dóms sem verða til þess að refsing sé felld niður að einhverju 

leyti eða öllu.  

 Ritgerðin er skipt upp í tvo meginkafla, en það eru refsibrottfallsástæður sem eru fyrir 

hendi við uppkvaðningu dóms annars vegar og hins vegar þegar brottfall verður á dæmdum 

viðurlögum, hvort sem það er eftirgjöf refsingar að nokkru leyti eða öllu.  

 Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að heimildirnar sem dómstólar hafa í 2. 

mgr. 74. gr. og 75. gr. hgl. er afar varfærnislega nýttar, áhrif heimildanna ganga iðulega mun 

skemmra en þær veita rétt til. Dómstólar nýta sér ákvæðin gjarnan þannig að þær verka 

einungis sem málsbætur innan hinna almennu refsimarka laga eða sérrefsimarka. Þegar 

dómstólar nýta heimildir til að fella niður refsingu er það gjarnan gert í þeim tilvikum þar sem 

brot er ekki stórfellt og þau hafa ekki mikil áhrif né eru hættuleg öðrum. 

 Brottfall dæmdra viðurlaga er í flestum tilvikum í höndum Fangelsismálastofnunar 

sem hafa því það veigamikla hlutverk að meta dómþola út frá ástæðum sem gjarnan verða til 

eftir að dómur hefur fallið. Höfundur telur að það veigamikla vald sem Fangelsismálastofnun 

hefur með að yfirtaka ákvörðunarrétt dómstóla, um það hvort fangar skuli sitja alla þá refsivist 

sem ákveðin hefur verið hjá dómstólum, yrði betur varið hjá þeim sjálfum. 
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Abstract 
 
The termination of penalties: Reasons for termination and further interpretation  

The topic of this thesis is termination of penalties. The objective of this thesis is to provide an 

overview of the reasons that may lead to the termination of penalties of a guilty individual. A 

termination of penalties does not entail acquittal of the guilty individual, as the conduct is 

punishable by law and the individual has been convicted. However, due to reasons that 

transpire before or after sentencing, penalties have been terminated to some extent or fully.  

This thesis is divided into two main chapters. The first chapter addresses the reasons 

for the termination of penalties that are present during sentencing. However, the second 

chapter focuses on when termination of penalties occurs after sentencing, whether or not it 

is fully or partially applied.  

The main findings of this thesis are that clearance for termination of penalties, carried 

out by courts, are utilized in a warily manner. Their effect is generally not fully implemented. 

Courts usually employ these clauses for mitigating circumstances within the maximum and 

minimum limits of punishment set by law. When administrations of exercise their authority 

of terminating penalties, that is frequently done in instances where offences are not major, 

have not had high impact or caused danger.  

The termination of penalties is, in most cases, in the hands of the Prison and Probation 

Administration, which have the crucial role of evaluating possible reasons of termination after 

sentencing. The author of this thesis believes that this authority, which entails overriding the 

discretionary power of courts of law, should belong to the courts themselves. 
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Formáli 

Meistararitgerð þessi markar endalok laganáms míns við Háskólann í Reykjavík. Ritgerðin er 

skrifuð undir leiðsögn Huldu Maríu Stefánsdóttur og er ég henni ákaflega þakklátur fyrir 

frábært samstarf og gott aðhald. Jafnframt vil ég nýta tækifærið og þakka fjölskyldu minni 

fyrir dyggan stuðning á námsárunum, henni verð ég ævinlega þakklátur.   
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1. Inngangur 

Þegar einstaklingar hafa gerst sekir um ólögmæta og refsiverða háttsemi er þeim yfirleitt 

ákvörðuð viðeigandi viðurlög. Sakfelldum mönnum er refsað með tvenns konar hætti, annars 

vegar með sektum og hins vegar með fangelsisisvist, sbr. 31. gr. almennra hegningarlaga nr. 

19/19401. Samkvæmt 2. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/19442 hafa dómendur 

dómsvaldið. Í því valdi felst að þeir leysa endanlega úr ágreiningi um réttindi manna og 

skyldur, með þeim afleiðingum sem því kann að fylgja samkvæmt lögum. Hlutverk 

dómsvaldsins er jafnframt að ákvarða mönnum refsivist vegna þeirrar ólögmætu háttsemi 

sem höfð er uppi. Svigrúmið sem dómstólar hafa til að ákvarða refsingu innan refsirammans 

er nefnt refsimörk. Þegar dómstólar ákveða refsingu hafa þeir refsilækkunar- og 

refsihækkunarheimildir í hegningarlögum. Þessar heimildir eru annars vegar bundnar og hins 

vegar frjálsar. Frjálsar heimildir, heimila dómstólum að fara upp eða niður fyrir refsiramma 

lagaákvæðis. Í 74. og 75. gr. hgl. eru að finna frjálsar heimildir dómstóla til refsilækkunar, en 

bæði þessi ákvæði hafa að geyma heimild fyrir dómstóla, ef svo stendur á, til að láta refsingu 

falla niður. 

 Löggjafinn hefur með lögum um fullnustu refsinga nr. 15/20163 veitt 

framkvæmdarvaldinu heimild til að breyta eða binda enda á refsivist sem dómstólar hafa 

ákveðið. Þessar heimildir framkvæmdarvaldsins eru meðal annars að veita föngum 

reynslulausn og náðun. Slíkar heimildir fela í sér mikið vald sem brýnt er að farið sé varlega 

með.4 

 Meginreglan er sú að hafi einstaklingur gerst refsiábyrgur fyrir verknað fær hann 

sakfellingardóm og tekur út sína refsingu eða önnur viðurlög. Undantekningin á því er ef 

tilteknar ástæður leiða, eða geta leitt, til þess að refsiábyrgð fellur niður. Ein af þessum 

undantekningum eru refsibrottfallsástæður, en þessar ástæður geta verið uppi bæði fyrir og 

eftir dómkvaðningu.  

                                                        
1 Hér eftir verður talað um „hegningarlög“ eða „hgl.“ 
2 Hér eftir verður talað um „stjórnarskrá.“ 
3 Hér eftir verður talað um „fullnustulög.“ 
4 Þórólfur Jónsson, Dómur og fullnusta: Samanburður á lengd dæmdrar og afplánaðar refsingar (Reykjavík 
1998) 5; Guðmundur Gíslason, „Fangelsismál, horft til framtíðar“ (Ársskýrsla Fangelsismálastofnunar ríkisins 
2000) 52. 
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 Áður en lengra er haldið er rétt að greina frá aðferðafræði og markmiði ritgerðarinnar. 

Meginmarkmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á hvaða ástæður geta leitt til refsibrottfalls hjá 

þeim sem gerist brotlegur. Til að leita svara við þeirri rannsóknarspurningu er ritgerðinni skipt 

upp í tvo meginkafla, það er refsibrottfallsástæður sem eru fyrir hendi við uppkvaðningu dóms 

annars vegar og hins vegar þegar brottfall viðurlaga verður vegna ástæðna sem síðar koma 

til, sem lýsir sér þannig að brottfall verður á dæmdum viðurlögum, hvort sem það er eftirgjöf 

að nokkru leyti eða öllu. Til þess að ná markmiði ritgerðarinnar hafa lög, reglugerðir, fræðiskrif 

og aðrar réttarheimildir, ásamt dómafordæmum verið ítarlega rannsökuð og stuðst verður 

við hina fræðilegu lagalegu aðferð5 í ritgerð þessari.  

Uppsetningu og efnisskipan ritgerðarinnar er þannig háttað að í öðrum kafla verður 

gerð grein fyrir helstu hugtökum refsiréttar sem við koma ákvörðun refsingar. Þar verður vikið 

að grundvallarhugtökum refsiréttar, réttlætingarrökum refsinga og loks refsimörkum laga. 

Þriðji kaflinn snýr að því að skýra almennt frá því þegar refsiábyrgð helst og leiðir til 

sakfellingar en viðurlög lækka eða falla niður.  

Fjórði og fimmti kafli eru burðarstólpar ritgerðarinnar. Í fjórða kafla verður fjallað um 

það þegar brotfall viðurlaga verður vegna ástæðna sem eru uppi við uppkvaðningu dóms. Í 

kaflanum verður fjallað um þær frjálsu heimildir sem dómstólar hafa til að fella niður refsingu, 

en þær má finna í 74. og. 75. gr. hgl. Ítarlega verður fjallað um þá dóma sem vísa til töluliða 1. 

mgr. 74. gr. hgl. við ákvörðun refsinga. Í kaflanum verður fjallað um hvern og einn tölulið fyrir 

sig og reynt verður að varpa ljósi á hvers konar háttsemi þarf að vera uppi svo að það leiði til 

refsibrottfalls, samkvæmt 2. mgr. 74. gr. hgl. Til þess að komast til botns í því verður einnig 

fjallað um það þegar dómstólar lækka refsingu niður fyrir lágmark þeirrar refsingar sem við 

broti er lögð, með vísan til töluliða 74. gr. hgl. Fjallað verður með sama hætti um 75. gr. hgl. Í 

lok kaflans vill höfundur nýta tækifærið og velta þeirri spurningu upp hvort breytinga sé þörf 

á þessum heimildum, til að leitast svara við þeirri spurningu verður meðal annars litið til þeirra 

heimilda sem dómstólar í Noregi og Danmörku hafa til að fella niður refsingar þegar 

sérstaklega stendur á.  

Fimmti kafli ritgerðarinnar fjallar um þegar brotfall viðurlaga verður vegna ástæðna 

sem koma til eftir uppkvaðningu dóms. Fjallað verður um 2. mgr. 2. gr. hgl. sem kveður á um 

refsibrottfall af þeim hluta sem ekki enn hefur verið fullnægt. Því næst verður ítarlega fjallað 

                                                        
5 e. doctrinal method. 
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um náðun og reynslulausn, þar á meðal um gildandi löggjöf, málsmeðferð og réttaráhrif 

heimildanna. Enn fremur verður gildandi fyrirkomulag reynslulausnar skoðað nánar, fjallað 

verður um þá gagnrýni sem fyrirkomulagið hefur fengið og hvort fyrirkomulagið standist 2. gr. 

stjórnarskrárinnar sem kveður á um þrískiptingu ríkisvalds. Að lokum verður fjallað um 

fyrningu refsinga og annara viðurlaga og andlát sökunauts. Jafnframt verður varpað ljósi á 

heimildir Fangelsismálastofnunar til þess að breyta tilhögun refsivistar fanga. 

Í sjötta og síðasta kafla ritgerðarinnar verða helstu niðurstöður dregnar saman og 

ályktanir af þeim dregnar. 
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2. Ákvörðun refsingar 
2.1 Grundvallarhugtök refsiréttar 

Grundvallarhugtök refsiréttar eru afbrot og refsingar. Að formi til má skilgreina þessi tvö 

hugtök með vísan til hvors annars, þannig að afbrot er hver sú háttsemi, athöfn eða 

athafnaleysi, sem refsing liggur við samkvæmt þeim refsiheimildum, sem gildandi eru taldar 

á hverjum tíma. Refsiheimildir eru að meginstefnu til  lögbundnar, sbr. 1. gr. hgl., af þeim 

sökum er val á réttarheimildum þrengra í refsirétti en á flestum öðrum sviðum. Refsað er 

einungis samkvæmt hinum skráðu lögum sem Alþingi setur og staðfestar eru af forseta 

Íslands. Sama máli gegnir um stjórnvaldsfyrirmæli, sem ráðherrar setja og eiga sér stoð í 

settum lögum. Auk þess er heimilt að beita refsingu þegar fullkomin lögjöfnun á rétt á sér, 

þannig að háttsemi má jafna til hegðunar sem talið er afbrot í settum lögum.6 

 

2.1.1 Afbrot 

Afbrot er afstætt hugtak, sem breytilegt er eftir stað og tíma. Það er að mestu leyti undir 

Alþingi komið, hvað telst afbrot á Íslandi á hverjum tíma. Því má segja að það séu pólitískar 

aðgerðir sem stjórna því hvaða háttsemi telst til afbrota. Stundum leiða nýjar og óvæntar 

þarfir þjóðfélagsins til lagasetningar. Það má því segja að viðhorf samfélagsins við afbrotum 

sé afstætt, vegna þess að viðhorf almennings til refsinga er persónubundið.7 Það má færa rök 

fyrir því að flest refsiverð brot teljist siðferðislega ámælisverð, en það er langt í frá að allar 

ámælisverðar athafnir séu refsiverðar, má þar til dæmis nefna þegar maður svíkur loforð og 

samninga.8 

 Almennt má skilgreina afbrot með hliðsjón af þeim refsiskilyrðum, sem tengjast 

verknaðarlýsingu refsiákvæða, þannig að sé refsinæm, ólögmæt og saknæm háttsemi. Það 

kemur þó fyrir að lög víki frá skilyrðinu um saknæma háttsemi. Í undantekningartilfellum getur 

háttsemi því orðið refsiverð án sakar, þ.e. á hlutrænum grundvelli.9 

 

                                                        
6 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (Háskólaútgáfan 1999) 14. 
7 Helgi Gunnlaugsson, Afbrot á Íslandi: greinasafn í afbrotafræði (Háskólaútgáfan 2008) 183. 
8 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (n. 6) 15–16. 
9 sama heimild 16. 
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2.1.2. Refsing 

Hugtakið refsing er hvergi skilgreint í lögum. Af þeim sökum hafa nokkrir fræðimenn reynt að 

setja fram skilgreiningu á hugtakinu. Jónatan Þórmundsson skilgreindi hugtakið sem svo að 

refsing væri ein tegund viðurlaga sem ríkisvald getur beitir þann sem sekur hefur gerst um 

refsivert brot. Refsing er til þess fallin að valda dómþola óþægindum eða þjáningu og felur í 

sér vanþóknun eða fordæmingu samfélagsins á þeim sem gerist brotlegur.10 Kristrún 

Kristinsdóttir telur að hugtakinu refsingu verði lýst þannig að refsingu sé beitt af ríkisvaldinu, 

vísvitandi til þess að valda þjáningu þeim sem hafa brotið lög.11   

 Markmið refsinga er fyrst og fremst að vernda öryggi almennings og viðhald 

lögbundins þjóðskipulags.12 Refsing er í eðli sínu þungbærasta og afdrifaríkasta form 

félagslegs taumhalds og á það einkum við um fangelsisrefsingu. Það er þó ekki þar með sagt 

að refsing sé þungbærari en önnur viðurlög við afbrotum. Þannig getur til dæmis 

réttindasvipting verið miklu þungbærari en fésekt fyrir tiltekið brot og má þar til dæmis nefna 

brot við stjórn ökutækis.13 

 
2.2 Réttlæting refsinga 

Refsing er í eðli sínu og samkvæmt skilgreiningu slæm. Þegar einhverjum er refsað er yfirleitt 

sagt að réttlætinu sé fullnægt. Mat á því hvort að leggja eigi refsingu á eða ekki er tengt 

hugmyndum okkar um réttlæti. Réttlætistilfinning mannsins segir okkur að bæði sé rangt að 

refsa saklausum manni og að rangt sé að sleppa sekum manni. Krafa okkar er sú að þjóðfélagið 

refsi einungis þeim og öllum þeim sem með saknæmum hætti hafa brotið gegn lögum. Til þess 

að beiting refsinga sé réttlætt þarf að finna ástæðu, sem með trúverðugum hætti getur sýnt 

fram á að með hana að leiðarljósi sé undir öllum kringumstæðum tryggt að refsingu verði beitt 

þannig að fullnægt sé kröfum okkar um réttlæti.14 

 Tilgangur og réttlæting refsinga hefur í gegnum aldirnar stuðst ýmsum rökum og á 

grundvelli ólíkra hugarstefna. Það eru þó einkum tvenns konar refsikenningar sem hafa reynst 

                                                        
10 sama heimild. 
11 Kristrún Kristinsdóttir, „Réttlæting refsinga: hvað, ef nokkuð, réttlætir refsingu ríkisvaldsins?“ (1998) 48 (4) 
Tímarit lögfræðinga 351, 352. 
12 Jón Þór Ólason, „Auga fyrir auga: markmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins“ (2004) 57 (2) Úlfjótur 201, 
204. 
13 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (n. 6) 16. 
14 Kristrún Kristinsdóttir (n. 11) 353. 
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öðrum lífseigari. Einkennast þessar tvær kenningar einkum af tveimur 

grundvallarsjónarmiðum, sem eru þó þess eðlis að þær falla að nokkru leyti saman.  

 Þær meginstefnur sem uppi hafa verið um réttlætingu eru endurgjaldsstefnan og 

nytjastefnan. Með endurgjaldsstefnunni er átt við að sá sem braut af sér gjaldi fyrir brotið 

með einhverjum hætti. Þannig eigi hinn brotlegi að gjalda illt með illu og tilgangurinn mun 

vera réttlætisþörfin, þó svo að endurgjaldið kunni að hafa eitthvert annað markmið.15 Litið er 

á endurgjaldskenningar sem hefnigjarna afstöðu. Til grundvallar endurgjaldskenningum er 

talað um að þjóðfélagið sé betur sett ef hinir brotlegu sæta refsingum, því er siðferðislegt gildi 

refsinga í hávegum haft óháð þeim áhrifum sem slíku fylgja.16 Endurgjaldskenningar 

samrýmast því ekki því siðferði sem gjarnan er viðurkennt. Af þeim sökum er yfirleitt stuðst 

við aðrar réttlætingarhugmyndir samhliða þeim hugmyndum sem endurgjaldsstefnur hafa. Í 

greinargerð almennra hegningarlaga er meðal annars tekið fram að refsing eigi að fullnægja 

réttlætistilfinningu almennings. Í þessu felst, ásamt endurgjaldsstefnunni, ákveðinn 

nytsemistilgangur.17 

Í nytjastefnunni er sú áhersla höfð uppi að refsingin hafi varnaðaráhrif, fyrir þann sem 

braut af sér sem og samfélagið í heild. Þessi varnaðaráhrif eiga að hindra það að einstaklingur 

fremji afbrot með því að almenningur sjái hvernig refsað sé fyrir ákveðin brot. Kenningin 

leggur því, til lengra tíma litið, áherslu á að gera sem flestum til góðs.18  

Varnaðarástæður hafa verið taldar veigamestu rökin fyrir notkun refsinga. Þær 

greinast í varnaðaráhrif á þann brotlega annars vegar og varnaðaráhrif á aðra en hinn brotlega 

hins vegar. Almennt er sagt að refsing hafi bæði þessi varnaðaráhrif, en það er þó mismunandi 

eftir eðli afbrota, refsihæð og einstaklingseinkennum hinna brotlegu. Þegar rætt er um 

varnaðaráhrif sem markmið refsinga er átt við þau tilætluðu áhrif refsinga að draga úr eða 

eftir atvikum afstýra afbrotum, þannig að refsingin hafi áhrif á þann brotlega, að hann fremji 

ekki afbrot aftur sem og að refsingin hafi áhrif á alla aðra en hinn brotlega. Þar með er þó ekki 

sagt að refsingar nái tilætluðum tilgangi, og ekki er heldur ljóst, hver áhrif refsinga 

raunverulega séu.19 

                                                        
15 Jón Þór Ólason (n. 12) 204–205; Arndís Anna K Gunnarsdóttir, „Siðferðilegur grundvöllur refsinga.“ (2011) 64 
(2) Úlfljótur 135, 147. 
16 Jörundur Guðmundsson, „Refsingar, úrræði þess ráðþrota?“ (1996) 46 (1) Tímarit lögfræðinga 5, 8. 
17 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (Orator 1992) 67. 
18 Jón Þór Ólason (n. 12) 206–207. 
19 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 17) 69–70. 
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2.3 Refsimörk laga 

Refsingar samkvæmt fornlögum, Grágás og Jónsbók, voru að jafnaði bundnar þannig að 

tiltekin lögmælt refsing lá við hverri brotategund. Það hafði í för með sér að dómstólar höfðu 

lítið sem ekkert svigrúm til þess að ákveða refsingu eftir kringumstæðum hverju sinni. Það 

mat og svigrúm sem dómstólar hafa í dag við ákvörðun refsinga hefur smám saman aukist frá 

19. öld til dagsins í dag. Stefnan hefur verið sú að auka vald dómstóla til ýmiss konar 

ákvörðunar og mats. Mildun viðurlaga, þá aðallega refsivistar og venjubundnu refsimati á 

ýmsum sviðum réttarins, hafa hins vegar orðið til þess að dómstólar hafa minna svigrúm til að 

ákveða refsingu. Á seinni árum hefur sú stefna fengið enn meira brautargengi að afnema sem 

flest sérákvæði laga um refsilágmark og láta almennt refsilágmark viðkomandi refsitegundar 

duga.20 Norðurlandaþjóðir, þá einkum Danir, hafa afnumið fleiri slík ákvæði í hegningarlögum 

sínum.21 

 Meginreglan í norrænum rétti og þar á meðal íslenskum, hefur verið sú að útfærslur 

refsinga sé í formi refsiramma, þær eru því ekki bundnar fastákveðnum tilvikum.22 

Refsiramminn veitir dómstólum svigrúm til þess að ákveða refsingu innan refsirammans, það 

er nefnt refsimörk.23 Þau skiptast svo í almenn refsimörk og sérrefsimörk. Almenn refsimörk 

er að finna í almennum ákvæðum um hámark og lágmark hverrar refsitegundir eða af 

ákvæðum um einstakar brotategundir. Hámark refsingar ákvarðast yfirleitt af hlutaðeigandi 

refsiákvæði en stundum verður þó að styðjast við hin almennu ákvæði um hámark 

refsitegundar. Lágmark refsingar er yfirleitt lögbundið í einstökum ákvæðum 

hegningarlaganna, að öðru leyti verður að miða við almennt lágmark refsitegundar. Ýmsar 

heimildir eru til að lækka refsingu, en þær heimila þó ekki frávik frá reglunum um almennt 

lágmark refsivistar. Má þar til dæmis nefna ákvæði hegningarlaganna um tilraun og hlutdeild24 

og heimildir 1. mgr. 74. og 75. gr. hgl, en fjallað verður ítarlega um síðarnefndu heimildirnar í 

kafla 4 í ritgerðinni. Fræðilega séð má fara alveg niður í lægsta stig vægustu refsitegundar.25  

                                                        
20 sama heimild 244–245. 
21 Stephan Hurwitz, Den danske kriminalret: almindelig del (4. útg., Gad 1971) 530. 
22 Róbert Ragnar Spanó, Stjórnarskráin, Mannréttindasáttmáli Evrópu og meginreglur refsiréttar: ákvæði 1. 
mgr. 68. gr. og 1. mgr. 69. gr. stjórnarskrárinnar og 3. og 7. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu (Codex 2012) 
139. 
23 Páll Sigurðsson o.fl., Lögfræðiorðabók: með skýringum (Codex 2008) 337. 
24 Ákvæði um tilraun og hlutdeild er að finna í 2. mgr. 20. gr. og 2. mgr. 22. gr. hgl. 
25 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 17) 246–247. 
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Með sérrefsimörkum er átt við þau tilvik þegar ótilteknar þyngingarástæður eða 

málsbætur geta lögum samkvæmt leitt til vægari eða þyngri refsingar en almenn refsimörk 

ákvæðis heimila. Dómstólum er frjálst að ákveða hvort þeir notfæri sér sérrefsimörk eða 

ekki.26  

  

                                                        
26 sama heimild 247. 
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3. Lok refsiábyrgðar og brottfall viðurlaga 
3.1 Almennt 

Ef sekt manna er sönnuð á tilteknum verknaði, þannig að hlutlæg og huglæg refsiskilyrði eru 

uppfyllt hefur sá sem braut af sér bakað sér refsiábyrgð vegna verknaðarins. Ef sérstök atvik 

eða ástæður réttlæta verknaðinn, eins og á stendur, er engri sök né refsiábyrgð til að dreifa 

frá upphafi og því ekki grundvöllur til að dæma þann seka vegna háttseminnar. Slíkar 

refsileysisástæður verða til þess að sá brotlegi er sýknaður, ekki þykir tilefni til að fara nánar 

út í umfjöllun um refsileysisástæður í þessari ritgerð. Hafi maður hins vegar orðið refsiábyrgur 

fyrir verknað er meginreglan sú að hann fái dóm og taki síðan í kjölfarið út sína refsingu eða 

eftir atvikum önnur viðurlög.27 

 

3.2 Lok refsiábyrgðar 

Nokkrar ástæður, sumar lögmæltar, leiða eða geta leitt til þess, að refsiábyrgð falli niður, áður 

en dæmt hefur verið um sökina. Þessar ástæður eru til dæmis refsilokaástæður en þar er um 

að ræða atvik eða aðstæður, sem koma til eftir að refsiábyrgð stofnast og leiða til þess að hún 

fellur niður. Af þessu leiðir að refsingum og sumum öðrum viðurlögum verður almennt ekki 

við komið enda er refsiábyrgð ekki fyrir hendi.28 Dómstólum ber skylda til að sýkna ef mál 

koma til dóms eftir að slík atvik hafa gerst. Refsilokaástæður eru til dæmis fyrning sakar, sbr. 

80.-82. gr., andlát sökunauts, afturhvarf frá tilraun og afnám refsiákvæðis.29 Niðurfelling 

saksóknar er einnig dæmi um lok refsiábyrgðar, en ýmis ákvæði er að finna í lögum, sem 

heimila niðurfellingu saksóknar þrátt fyrir að sök sé sönnuð.30 

 

3.3 Brottfall viðurlaga 

Ef refsiábyrgð helst sem leiðir til þess að sá brotlegi sé sakfelldur, geta viðurlög annað hvort 

fallið niður að öllu leyti vegna ástæðna sem eru fyrir hendi við uppkvaðningu dóms eða vegna 

ástæðna, sem eru síðar komnar til. Þegar refsing fellur niður hvort sem það er gert við 

uppkvaðningu dóms eða vegna ástæðna sem síðar koma til, helst venjulega önnur réttaráhrif 

                                                        
27 sama heimild 297. 
28 Róbert Ragnar Spanó, „Refsiréttur“, Um lög og rétt (2006) 356. 
29 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 17) 297. 
30 sama heimild 297–298. 
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sakfellingarinnar, svo sem ítrekunaráhrif, ef ítrekunarheimild er til staðar, skylda til að greiða 

sakarkostnað og skaðabætur.31  

 Vert er að taka það fram að þegar felld er niður refsing, hvort sem það gerist við 

uppkvaðningu dóms eða eftir að dómur fellur, leiðir það ekki til þess að ákærði sé sýknaður, 

heldur þvert á móti. Með brottfalli viðurlaga er átt við í sinni einföldustu mynd að háttsemi 

sem höfð er uppi er refsiverð samkvæmt lögum, og sá seki er sakfelldur fyrir háttsemina, en 

það eru einhvers konar ástæður fyrir eða eftir uppkvaðningu dóms sem verða til þess að 

refsing sé felld niður að einhverju leyti eða öllu.32  

 Brottfall viðurlaga skiptist í refsibrottfallsástæður sem eru fyrir hendi við 

uppkvaðningu dóms annars vegar og brottfall dæmdra viðurlaga vegna ástæðna sem eru fyrir 

hendi eftir dómkvaðningu hins vegar. Verður nú vikið að ítarlegri umfjöllun um þessar 

ástæður í næstu tveimur köflum. 

 
  

                                                        
31 sama heimild 298. 
32 Hurwitz (n. 21) 573. 
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4. Brotfall viðurlaga vegna ástæðna sem eru fyrir hendi við 
uppkvaðningu dóms 
4.1 Almennt 

Í VIII. kafla hgl. er fjallað um þau atriði sem áhrif hafa á refsihæðina. Ákvæðin kveða á um 

hvernig hegning er tiltekin fyrir einstök brot og hvaða atriði það eru sem einkum koma til 

greina við ákvörðun refsingar. Í kaflanum má meðal annars finna ákvæði um ítrekun brota, 

hvernig refsing skuli ákveðin og hvernig skuli dæma þegar afbrotum lendir saman. Þegar 

refsing er lækkuð niður fyrir lágmark refsingar þeirrar, sem við broti er lögð, er talað um 

niðurfærslu refsingar.33 Í 74. gr. hgl. er ýmsum refsilækkunarástæðum sem dómstólar hafa til 

hliðsjónar þegar refsing er ákvörðuð safnað saman. Almennt eru þær refsilækkunarheimildir 

sem finna má í hegningarlögunum frjálsar. Slíkar heimildir skylda ekki dómstóla til að beita 

þeim, heldur hafa þeir frjálst vald til að ákvarða hver refsing er fyrir brot, svo lengi sem 

refsingin er innan refsirammans, nema að refsihækkunar- eða refsilækkunarástæður heimili 

það í lögum. Það er því í höndum dómstóla að vega og meta hvert tilvik fyrir sig.34 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður fjallað um beitingu hinna almennu 

refsilækkunarheimilda hegningarlaganna sem finna má í 74. og 75. gr., en þessi ákvæði geta 

leitt til refsibrottfalls. Einungis stigsmunur er á refsibrottfallsástæðu og refsilækkunarástæðu. 

Þegar refsibrottfallsheimild er beitt er kveðinn upp dómur sem hefur öll venjuleg réttaráhrif 

sakfellingar, nema það að refsing er ekki tiltekin, þar með talin skilorðsákvörðun.35 Þær 

heimildir sem finna má í ákvæðunum eru notaðar vegna aðstæðna sem eru fyrir hendi við 

uppkvaðningu dóms. Umfjöllunin verður takmörkuð að því leyti sem þær eru ekki teknar til 

heildstæðrar meðferðar á öðrum stöðum í refsirétti eins og t.d. 2. mgr. 20. gr. og 2. mgr. 22. 

gr. hgl. sem kveða á um tilraun og hlutdeild. Fjallað verður um þá töluliði sem finna má í 1. 

mgr. 74. gr. hgl. en allir liðir málsgreinarinnar geta leitt til refsibrottfalls fyrir utan 9. tl. 1. mgr. 

74. gr., sbr. 2. mgr. 74. gr. hgl. Af þeim sökum þykir ekki ástæða til að fjalla sérstaklega um 9. 

tl. Varpað verður ljósi á það hvað þurfi að koma til svo að dómstólar hér á Íslandi felli niður 

refsingu þegar sérstaklega stendur á, sbr. 2. mgr. 74. gr. hgl. en til þess að komast til botns í 

því verður einnig fjallað um þá dóma þegar dómstólar lækka refsingu niður fyrir lágmark 

þeirrar refsingar sem við broti er lögð, með vísan til töluliða 74. gr. hgl. Enn fremur verður 

                                                        
33 Alþt. 1939, A-deild, bls.369. 
34 Þorgeir Ingi Njálsson, „Hugleiðingar um ákvörðun refsingar“ (1996) 46 (1) Tímarit lögfræðinga 13, 13. 
35 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 17) 259. 
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fjallað að sama leyti um refsilækkunar- og brottfallsástæðu sem finna má í 75. gr. hgl. Vert er 

að taka fram að í umfjölluninni um 74. og 75. gr. verður fjallað um þá háttsemi og brot sem 

helst koma til álita í hverjum töluliði fyrir sig og reynt hefur á fyrir dómstólum. 

 

4.2. Ákvæði 74. gr. hgl.  
4.2.1 Ákvæði 1. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. – Maður fer út fyrir takmörk leyfilegrar neyðarvarnar 

eða neyðarréttar. 

Ákvæðið nær, eins og orðalag þess gefur til kynna, yfir þau tilvik þegar farið er út fyrir leyfileg 

takmörk neyðarvarnar eða neyðarréttar, þegar ekki eru skilyrði til þess að sýkna skv. 12. eða 

13. gr. hgl. Í ákvæðinu er þannig heimilað að dæma fésekt í stað fangelsisrefsingar, en það er 

í þeim tilvikum þar sem að með verknaðinum er ekki vikið langt frá þeim skilyrðum sem sett 

eru fram í 12. eða 13. gr. hgl. um leyfilegar varnaraðgerðir, að einungis full refsing komi til 

greina. Ákvæðið felur í sér ákveðinn milliveg milli sýknu og sakfellingar þegar verknaðurinn 

víkur ekki langt frá skilyrðum neyðarvarnar og dómstólum þykir réttmætt að líta til þess við 

ákvörðun refsingar, annað hvort til refsilækkunar eða refsibrottfalls þegar sérstaklega stendur 

á skv. 1. tl. 1. mgr. 74. gr. sbr. 2. mgr. sömu greinar.36  

Í dómi Hrd. 15 október 1986 í máli nr. 158/1986 voru tveir menn sakfelldir fyrir brot gegn 

2. mgr. 218. gr. hgl. en til refsilækkunar var litið til 1. tl. 1. mgr. 74. gr. sömu laga. Málavextir 

voru á þá leið að B og S, tveir ungir menn, voru sakfelldir fyrir að hafa valdið dauða Þ. Ákærðu 

kváðu Þ hafa ráðist á þá og af þeim sökum tóku ákærðu Þ hálstaki og létu ekki af takinu fyrr 

en Þ var meðvitundarlaus eða lífvana. Hæstiréttur taldi að með háttsemi sinni hefðu þeir farið 

út fyrir takmörk leyfilegrar neyðarvarnar og því voru þeir sakfelldir fyrir brot gegn 2. mgr. 218. 

gr. hgl. en refsing var ákveðin með hliðsjón af 1. tl. 74. gr. hgl. eins árs fangelsi fyrir hvorn. 

Sömu sjónarmið komu fram í dómi Hrd. 25 nóvember 2010 í máli nr. 674/2009 en þar var 

ákærði dæmdur fyrir brot gegn 2. mgr. 218. gr. hgl. en litið var til 1. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. við 

ákvörðun refsingar hins ákærða þar sem ljóst var að háttsemi hans gat ekki leitt til sýknu sbr. 

2. mgr. 12. gr. hgl. Ef skilyrði neyðarvarnar eru hins vegar ekki uppfyllt, til dæmis með 

ólögmætri árás eða nauðsyn neyðarvarnaraðgerða á refsilækkunarregla 1. tl. 74. gr. hgl. ekki 

við. Hins vegar getur komið til þess að önnur ákvæði eigi við, til dæmis 4. tl. 1. mgr. 74. gr. og 

                                                        
36 sama heimild. 
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75. gr. hgl. ef skilyrði þeirra leyfa37, en nánar verður vikið að umfjöllun um þau ákvæði hér 

síðar.  

Þegar farið er út fyrir takmörk leyfilegrar neyðarvarnar eða neyðarréttar er alls ekki 

auðséð hvenær 2. mgr. 74. gr. hgl. á við. Virðist vera sem svo að ekki sé skýrt afmarkað hvenær 

það eigi að beita 1. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. til refsilækkunar eða til refsibrottfalls skv. 2. mgr. 

Einstaklingar sem hafa komið hingað til lands á fölsuðu vegabréfi og hafa verið ákærðir 

fyrir skjalafals hafa reynt að bera fyrir sig fyrir dómi að þeim verði ekki gerð refsing og vísa í 

því samhengi til 1. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl., sbr. 2. mgr. sömu greinar. Í dómi Hrd. 17. desember 

2015 í máli nr. 345/2015 var maður ákærður fyrir skjalafals með því að hafa framvísað fölsuðu 

vegabréfi þegar hann kom hingað til lands, en maðurinn var sýrlenskur ríkisborgari. Maðurinn 

játaði brot sitt skýlaust en krafðist þó sýknu með vísan til 1. mgr. 31. gr. alþjóðasamnings um 

stöðu flóttamanna38, en Ísland er aðili að samningnum. Til vara krafðist hann þess að sér yrði 

ekki gerð refsing með vísan til 1. tl. 1. mgr. 74. gr., sbr. 2. mgr. 74. gr. hgl. Í dómnum tók 

Hæstiréttur það fram að þar sem samningurinn hefði ekki lagagildi hér á landi gæti ákvæði 31. 

gr. samningsins ekki leitt til sýknu. Jafnframt tók dómurinn það fram að ákærða hafi ekki borið 

nauðsyn til að fremja þann verknað sem hann var ákærður fyrir til að vernda lögmæta 

hagsmuni sína. Með vísan til niðurstöðu héraðsdóms var sakfelling ákærða staðfest. 

Hæstiréttur felldi þó niður refsingu ákærða með vísan til 2. mgr. 74. gr. hgl. Ástæða þess var 

að mati dómsins sú að þrátt fyrir að alþjóðasamningurinn um stöðu flóttamanna hafi ekki 

lagagildi hér á landi væri unnt að líta til hans við ákvörðun refsingar. Hagir ákærða í málinu 

voru með þeim hætti að hann megi telja sem flóttamann og að lífi hans eða frelsi hafi verið 

ógnað í Sýrlandi í skilningi samningsins. Niðurstaða dómsins er áhugaverð með tilliti til tveggja 

dóma sem fallið hafa í Héraðsdómi Reykjaness í málum nr. S-220/2016 og S-209/2016.39 

Málavextir þessara mála eru að miklu leyti svipaðir þeim málavöxtum sem uppi voru í málinu 

sem fjallað var um hér að framan. Í málunum báru hinir ákærðu það fyrir sig að ástæða þess 

að þeir komi hingað til lands á fölsuðum vegabréfum sé neyðarréttur, sbr. 13. gr. hgl. Í 

málunum sem voru til meðferðar hjá Héraðsdómi Reykjaness voru ákærðu að flýja Afganistan 

annars vegar og Sómalíu hins vegar, en báðir aðilar höfðu þó viðkomu í öðrum löndum á leið 

                                                        
37 sama heimild. 
38 Oft nefndur „flóttamannasamningurinn“. Íslenska ríkið gerðist aðili að samningnum 30. nóvember 1955, sbr. 
auglýsingu nr. 74/1955. 
39 Dómur Héraðsdóms Reykjaness frá 15. desember 2016 í máli nr. S-220/2016.; Dómur Héraðsdóms 
Reykjaness frá 15. desember 2016 í máli nr. S-209/2016. 
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sinni til landsins. Aðstæður í þessum löndum voru ekki með þeim hætti að lífi þeirra eða frelsi 

væri ógnað. Ekki var fallist á að refsing þeirra við þessari háttsemi yrði látin falla niður. Var 

það aðallega vegna þess að sá neyðarréttur sem þeir bera fyrir sig er ekki nauðsyn til þess að 

fremja þessa refsiverðu háttsemi til að vernda lögmæta hagsmuni sína fyrir yfirvofandi hættu 

sem áskilið er í 13. gr. hgl.  

Þegar þessi mál eru borin saman má sjá að þegar dómstólar fella niður refsingu í málum 

sem þessum, með vísan til 2. mgr. 74. gr. hgl., vega aðstæður í heimalandinu hvað mest við 

ákvörðun refsingar og þá hvort viðkomandi uppfylli það að vera flóttamaður í skilningi 

laganna. Í máli Hrd. 345/2015 var það mat dómsins að aðstæður ákærða væru með þeim 

hætti að þrátt fyrir að hann hafi komið hingað til lands á fölsuðu vegabréfi, uppfylli hann stöðu 

flóttamanns. Það má því færa rök fyrir því að til þess að fá fellda niður refsingu með vísan til 

1. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl, sbr. 2. mgr. sama ákvæðis verði maður sem kemur hingað til lands að 

uppfylla ákvæði 1. mgr. 31. gr. alþjóðasamnings um stöðu flóttamanna. Séu aðstæður þannig 

að ákvæði samningsins séu ekki uppfyllt er litið svo á að ekki sé hægt að fella niður refsingu. 

Af öllu framangreindu er ljóst að það er ekki auðséð hvenær 1. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. getur 

orðið til þess að refsing verði látin falla niður skv. 2. mgr. 74. gr. Tengsl 2. mgr. 74. gr. hgl. við 

1. tl. 1. mgr. sömu greinar eru þó þau að hún gefur vægi þeirri refsilækkunarástæðu að farið 

sé út fyrir leyfileg takmörk neyðarréttar og neyðarvarnar á þann hátt að til refsibrottfalls getur 

komið. Það má því álykta að til þess að refsing verði felld niður skv. 1. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl., 

sbr. 2. mgr. 74. gr. hgl. verði brotið að vera minniháttar en þó eins og að ofan er rakið ekki 

vera þannig að það sé refsilaust, sbr. til dæmis 2. mgr. 12. gr. hgl. Það má jafnframt álykta sem 

svo að uppfylli einstaklingur, sem kemur hingað til lands á fölsuðu vegabréfi, ákvæði 1. mgr. 

31. gr. flóttamannasamningsins verði honum ekki gerð refsing fyrir háttsemi sína. 

 

4.2.2 Ákvæði 2. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl – Ungur aldur geranda 

Í ákvæðum 1. mgr. 74. gr. hgl. er hámark refsingar látið vera óbreytt, að undanteknu ákvæði 

2. ml. 2. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl.40 En niðurlag 2. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. kveður á um bundna 

refsilækkunarheimild, sbr. dómur Hrd. 9. mars 1978 í máli nr. 9/1977. Þar voru tveir ungir 

menn ákærðir fyrir manndráp, annar þeirra hafði ekki náð 18 ára aldri en hinn var orðinn 18 

ára. Sá yngri var dæmdur í átta ára fangelsi en sá eldri var dæmdur í 12 ár.  

                                                        
40 Alþt. 1939, A-deild, bls.369. 
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 Hins vegar er að finna frjálsa refsilækkunarheimild í fyrri málslið 2. tl. 1. mgr. 74. gr. 

hgl. Ungur aldur gerenda sbr. fyrri málslið 2. tl. 1. mgr. 74. gr. var hafður til hliðsjónar í dómi 

Hrd. 15. maí 1987 í máli nr. 62/1987. Í málinu veittist M að Þ fyrir utan skemmtistað í 

Reykjavík og stakk hann hægra megin í brjóstið með þeim afleiðingum að Þ lést. Þ kom M í 

mikið uppnám með því að hæðast að langvarandi geðrænum erfiðleikum sem M var að stríða 

við vegna blettaskalla, ásamt því að sparka og berja í bak hans. M viðurkenndi brot sitt 

skýlaust. Við ákvörðun var litið til hversu ungur aldur ákærða var þegar hann framdi 

verknaðinn, en hann var þá tæplega fimmtán og hálfs árs gamall. Hæfileg refsing var því 

ákveðin fangelsi í fjögur ár. En þar sem þetta mál var mjög sérstætt og óvenjulegt einkum 

vegna hins unga aldurs ákærða og þess tilfinningalega ójafnvægis, sem rekja má til sjúkdóms 

hans, var fullnusta refsingar ákveðin skilorðsbundin í fjögur ár. Var það aðallega vegna 

ályktunar yfirlæknis að fangelsun „hefði alvarleg áhrif á persónuþroska ákærða, aðlögun, nám 

og nánast alla hans framtíð.“ Í málinu var auk 2. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. vísað í 75. gr. hgl. sem 

og 9. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl.41 Þessi dómur hafði stefnumarkandi áhrif á þá leið að þetta var í 

fyrsta skipti sem skilorðsbindingu var beitt hér á landi til fangelsisvistar í lengri tíma en eitt ár, 

að því er best verður séð líkt og kom fram í niðurstöðu dómsins. Dómar sem fallið hafa nú í 

seinni tíð þar sem vísað hefur verið í ungan aldur geranda samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. 

hefur refsingu í meira mæli verið frestað skilorðsbundið í lengri tíma en eitt ár.42 

 Þegar litið er til dómaframkvæmdar hvað varðar brottfall viðurlaga samkvæmt 2. mgr. 

74. gr. hgl. er ekki hægt að sjá að reynt hafi mikið á hana í tengslum við ungan aldur geranda. 

Af þeim dómum sem hafa fallið til refsilækkunar, var hér á árum áður yfirleitt beitt 

skilorðsbundnum dómum í stað fangelsisvistunar en talið er að fangelsisvistun ungmenna er 

talin óheppileg.43 Einnig má álykta sem svo að ástæða þess að 2. mgr. 74. gr. hgl. sé ekki beitt 

í vægari málum sem beinast að ungum gerendum nú til dags sé sú að í fullnustulögum er 

kveðið á um í 44. gr. laganna að fangar, undir 18 ára aldri, skuli vistaðir á vegum 

barnaverndaryfirvalda. Þetta ákvæði gæti hafa valdið því að brottfall viðurlaga sé ekki notað 

í meiri mæli hjá ungum afbrotamönnum en eðli málsins samkvæmt er brotfall viðurlaga, eins 

og orðalag 2. mgr. 74. gr. hgl. ber með sér, einungis notað í atvikum þar sem sérstaklega 

stendur á. Ekki er hægt að láta refsingu falla niður í þeim málum þar sem ungur gerandi er 

                                                        
41 Fjallað verður um 75. gr. hgl. í kafla 4.3. 
42 Sjá m.a. mál Hæstaréttar frá 24. október 2013 í máli nr. 271/2013. 
43 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 399 - 332. mál. 
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sakfelldur fyrir stórvægilegt brot á hegningarlögunum. Ef slíkt gerist, þá eru önnur úrræði í 

réttarkerfinu sem grípa unga sakfellda gerendur, en ekki verður farið nánar út í þau úrræði í 

þessari ritgerð. Aldur gerenda getur skipt miklu máli þegar metið er hversu alvarlegt brot er 

og refsing ákveðin, því má sjá að löggjafinn hefur verið að beita sér fyrir því að ungir gerendur 

fái það úrræði sem hentar best hverju sinni. Með setningu laga nr. 61/2007 var til að mynda 

nýr málsliður lögfestur í 1. mgr. 202. gr. hgl., en þar er kveðið á um að lækka megi refsinu eða 

eftir atvikum láta hana falla niður ef gerandi og þolandi eru á svipuðum aldri.44  

 

4.2.3 Ákvæði 3. tl. 1. mgr. 74. gr. – Afsakanleg lögvilla 

Hugtakið lögvilla er skilgreint sem villa sem felst í vanþekkingu á tilvist eða efni réttarreglna, 

misskilningur eða röng túlkun á réttaráhrifum eða efni þeirra.45 Munurinn á misskilningi eða 

rangri túlkun á efni reglu er helst sá að misskilningur er oftast tilfallandi, en röng túlkun á reglu 

er byggð á meðvituðu mati og því síður afsakanleg, reynist hún röng.46 Slík villa veldur oft á 

tíðum málsbótum eða refsibrottfalli í réttarframkvæmd. Lítið fer fyrir refsilækkun í 

lögvilludómum, því þegar það reynir á afsakanlega lögvillu þá er það yfirleitt í tengslum við 

sérrefsilög, en í þeim taka hin almennu refsimörk yfirleitt til lægstu fésekta.47 Niðurfærsla 

vegna lögvillu er ekki heimil hafi maður vitað að verknaður hans væri réttarbrot en aðeins 

haldið að engin refsing lægi við verknaðinum.48   

 Í kynferðisbrotamálum gegn börnum kemur það fyrir að hinn ákærði beri það fyrir sig 

að hann hafi ekki vitað aldur brotaþola og telji því að brot hans hafi verið framið af gáleysi. 

Brotið hafi því verið framið vegna afsakanlegrar vanþekkingar eða misskilnings á réttarreglum 

og því ætti að dæma hann til vægustu refsingar sem lög leyfa og að refsingin verði færð niður 

fyrir lögbundið lágmark með vísan til 3. tl. 1. mgr. 74. gr. Var þetta meðal annars raunin í dómi 

Hrd. 3. desember 2009 í máli nr. 12/2009. Í málum sem þessum þar sem brotið er 

kynferðislega á börnum er sjaldan, ef ekki aldrei, fallist á það hjá dómstólum að slík brot séu 

misskilningur á réttarreglum. 

 Á síðari árum hefur dómaframkvæmd verið á þá leið að dómstólar hafa mun sjaldnar 

fallist á ástæður sakborninga um afsakanlega lögvillu. Þeir dómar þar sem fallist hefur verið á 

                                                        
44 Ragnheiður Bragadóttir, „Þróun refsinga fyrir kynferðisbrot“ (2008) 5 (1) Stjórnmál og stjórnsýsla 49, 57–58. 
45 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 40. 
46 sama heimild 43. 
47 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 17) 259. 
48 Alþt. 1939, A-deild, bls.369. 
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afsakanlega lögvillu og það leitt til refsimildunar eða niðurfellingar refsingar féllu flestir á 

árunum 1940-1990.49 

 Ákærði ber oft fyrir sig ákvæði 3. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. þar sem reynir á fiskveiðibrot. 

Ástæða þess er sú að regluverk í kringum fiskveiðar er oft á tíðum flókið og ekki alltaf auðséð 

hvaða reglur séu í gildi á hverjum tíma. Við skoðun höfundar á dómaframkvæmd í slíkum 

málum er oft á tíðum vísað í 3. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. og refsing lækkuð eða látin falla niður 

vegna misskilnings eða vegna rangrar túlkunar á réttarreglunni. Þetta má bersýnilega sjá í 

dómi Hrd. 6. apríl 2000 í máli nr. 12/2000 en í málinu voru ákærðu, tveir einstaklingar og 

einkahlutafélag, sakfelld fyrir brot sem laut að veiðum án aflaheimilda og að hafa gerst sek 

um að láta ekki vigta afla. Ákærðu báru fyrir sig að verknaður þeirra væri afsakanlegur vegna 

vanþekkingar eða misskilnings á réttarreglunum sem voru í gildi á þeim tíma. Meirihluti 

dómara féllst ekki á það og sakfelldu ákærðu. Dómurinn var hins vegar klofinn og skiluðu þrír 

af sjö dómurum sératkvæði. Hjörtur Torfason var einn af þeim dómurum sem skiluðu 

sératkvæði en hann var sammála meirihluta dómara um að sakfella bæri ákærðu en með vísan 

til 3. tl. 1. mgr. og 2. mgr. 74. gr. hgl. taldi hann að refsing vegna verknaðarins ætti að falla 

niður að öllu leyti. Þessi dómur rennir stoðum undir þá ályktun að regluverk í kringum 

fiskveiðar getur verið ansi flókið og dómstólar séu ekki á einu máli um hvernig skuli túlka 

það.50 

 Af öllu ofangreindu virtu virðist ákvæðið sem finna má í 3. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. helst 

koma til refsilækkunar eða eftir atvikum til refsibrottfalls í málaflokkum þar sem lög og reglur 

geta verið flóknar, eins og til dæmis í fiskveiðum. Ætla mætti að menn sem ákærðir séu fyrir 

skattalagabrot myndu bera fyrir sig ákvæði 3. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl., vegna þess að 

skattalöggjöfin getur oft á tíðum verið flókin og óskiljanleg. Það er þó ekki raunin og hefur lítið 

reynt á ákvæðið í skattalagabrotum.51 Dómaframkvæmd hefur sýnt að það sé ekki hægt að 

bera fyrir sig misskilning á réttarreglum í þeim aðstæðum þar sem hinn ákærði á að vera 

meðvitaður um tilvist þeirra reglna sem kveða á um bann við einhverri ákveðni háttsemi. Eins 

og áður segir er síður afsakanlegt að bera fyrir sig afsakanlega lögvillu ef um er að ræða ranga 

túlkun. Þegar almennt ríkir tómlæti um markvissa lagaframkvæmd á ákveðnu sviði er 

                                                        
49 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (n. 44) 82–83. 
50 Sjá einnig dóm Hrd. 6. desember 1971 í máli nr. 85/1971., sjá sératkvæði; Dómur Héraðsdóms Vestfjarða frá 
14. maí 2013 í máli nr. S-76/2012. í málinu var fallist á með ákærðu að ákvæði 3. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. ætti við 
um fiskveiðibrot þeirra og var refsing þeirra látin falla niður, sbr. 2. mgr. 74. gr. hgl. 
51 Það var þó litið til 3. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. við ákvörðun refsingar í úrskurði yfirskattanefndar nr. 62/2016. 
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framkvæmdin yfirleitt sú að það kann að kalla á tiltölulega væg viðbrögð réttarkerfisins fyrst 

um sinn.52 Það má því færa rök fyrir því að þegar sú er raunin megi ætla að refsing falli niður 

samkvæmt 3. tl. 1. mgr. 74. gr., sbr. 2. mgr. 74. gr. hgl, en það er auðvitað háð hverju máli 

fyrir sig og í raun ekki hægt að fullyrða um það. 

 

4.2.4 Ákvæði 4. tl. 1. mgr. 74. gr. – Afbrot framið í mikilli reiði eða geðæsingu vegna 

ólögmætrar árásar eða stórfelldar móðgunnar af hálfu brotaþola 

Af orðalagi ákvæðisins má ætla að háttsemi brotaþola sé bundin við ólögmæta árás eða 

stórfellda móðgun. Ákvæðinu er því einungis beitt þegar háttsemi brotaþola leiðir til þess að 

ákærði fremur brotið. Háttsemi brotaþola getur verið með þeim hætti að reita hinn ákærða 

til reiði, móðga hann eða annars konar slík háttsemi.53 Í frumvarpi sem varð að 

hegningarlögum er kveðið á um að ekki er nauðsynlegt, að reiðin eða geðæsingin sé vakin 

með árás á eða sé móðgun við þann mann sjálfan, sem brotið fremur.54 Ákvæði 4. tl. 1. mgr. 

74. gr. hgl. stendur oft í nánum tengslum við ákvæði 75. gr. hgl. þó að ákvæði 4. tl. sé þrengra 

en 75. gr. hgl., í framkvæmd er ákvæðunum því oft beitt samhliða.55 

 Nú í seinni tíð má sjá að beiting dómstóla á ákvæði 4. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl hefur verið 

varfærnisleg og virðist vera sem svo að uppi þurfa að vera sérstakar aðstæður hjá hinum 

ákærða svo honum sé virt háttsemi sín til refsilækkunar eða eftir atvikum til refsibrottfalls. Í 

dómi Hrd. 8. október 2009 í máli nr. 71/2009 má sjá að dómurinn leit til ákvæðisins við 

ákvörðun refsingar. Þar var ákærði sakfelldur fyrir ólögmæta nauðung, samkvæmt 225. hgl. 

með því að veitast að A, sem þá var 15 ára, og fært hann nauðugan í bifreið sína og keyrt með 

hann á lögreglustöð. A hafði rétt áður en ákærði yfirbugaði hann fyrir utan heimilið sitt verið 

í hópi stráka sem kastað höfðu flugeldi inn í garð hins ákærða. Talið var að brot A hafi ekki 

verið nægilega alvarlegt til þess að heimil hafi verið borgaraleg handtaka í skilningi 91. gr. laga 

um meðferð sakamála nr. 88/200856. Dómurinn taldi að ákærði hafi haft réttmæta ástæðu til 

þess að elta strákanna og gefa þeim tiltal, en að hann hafi farið offari í sínum aðgerðum. En 

eins og fyrr segir leit dómurinn til 4. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. við ákvörðun refsingar. 

                                                        
52 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (n. 44) 80. 
53 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II (Háskólaútgáfan 2002) 108. 
54 Alþt. 1939, A-deild, bls.369. 
55 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 17) 260. 
56 Hér eftir verður talað um „sml.“ eða „sakamálalögin“ 
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 Til frekari skýringar á ákvæðinu er vert að skoða dóm Hrd. 30. maí 1983 í máli nr. 

92/1982 þar sem X var ákærður fyrir manndráp og þjófnað. Undir rekstri málsins fyrir 

héraðsdómi lá fyrir vottorð geðlæknis sem rannsakaði ákærða. Þrátt fyrir að hinn ákærði hafi 

verið metinn greindarskertur af geðlækni var það þó mat dómsins að ákærði væri fyllilega 

sakhæfur. Við ákvörðun refsingar leit héraðsdómur til þess að brotaþoli fékk X til að neyta 

fíkniefna, gefið honum svefnlyf og haft við hann kynmök eftir að hann sofnaði. Af þeim sökum 

komst X í mikla geðæsingu sem hafi leitt til þess að hann framdi myrti brotaþola. Héraðsdómur 

mat það sem svo að það hafi ekki verið ásetningur hjá X að drepa brotaþola, dómurinn leit til 

4. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl við ákvörðun refsingar og var refsing ákveðin 12 ára fangelsi. 

Hæstiréttur mildaði þó dóm héraðsdóms með vísan til 4. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. og taldi að 

refsing ákærða væri hæfilega ákveðin fangelsi í átta ár. Hæstiréttur leit til þess við ákvörðun 

refsingar að X hafði sætt alvarlegu kynferðisbroti og háttsemi hans rakin til ójafnvægis á 

geðsmunum og reiði. 

 Ákvæði 4. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. hefur leitt til þess að refsing hefur verið felld niður skv. 

2. mgr. sömu greinar. Í dómi Hrd. 3. mars 2005 í máli nr. 443/2004 var það raunin. Hæstiréttur 

taldi að A hafi gerst sekur um brot gegn 1. mgr. 218. gr. hgl. vegna þess að X hafi 

handleggsbrotnað eftir að A réðst á hann. A hélt því þó fram fyrir dómi að X hafi af tilefnislausu 

gripið utan um viðkvæmt svæði hans. Vegna þess hafi hann fundið fyrir miklum sársauka og 

brást við með því að taka utan um háls X í þeim tilgangi að snúa hann niður í gólf. Það tókst 

þó ekki strax, heldur misstu þeir jafnvægið og féllu í gólfið. Eins og fyrr segir var A af þeim 

sökum, sekur um brot gegn 1. mgr. 218. gr. hgl. Málsaðilar voru einir til frásagnar um 

aðdraganda brotsins. Af þeim sökum taldi dómurinn að þeim bæri að miða við þann framburð 

ákærða að hreðjatak X hafi valdið honum skyndilegum sársauka. Ákærði hafi vegna þess 

komist í mikla geðæsingu og tekið utan um háls X þannig að þeir féllu báðir í gólfið með þeim 

afleiðingum að X handleggsbrotnaði. Að því virtu taldi meirihluti Hæstaréttar að fella ætti 

niður refsingu ákærða með vísan til 4. tl. 1. mgr. 74. gr., sbr. 2. mgr. 74. gr. hgl. Í þessu máli 

snéri Hæstiréttur við niðurstöðu héraðsdóms en ástæða þess var sú að við ákvörðun refsingar 

hafði héraðsdómur í huga ákvæði 3. mgr. 218. gr. a. hgl.,57 sbr. 12. gr. laga nr. 20/1981, en 

ákvæðið kveður á um að unnt sé að lækka refsingu ef líkamsárás er unnin í áflogum eða 

átökum milli þess, sem henni veldur, og þess sem misgert er við eða ef sá, sem verður fyrir 

                                                        
57 Sem er í dag 218. gr. c. hgl. sbr. lög nr. 23/2016, 4. gr. 
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tjóni, á upptök að átökum með árás. Hæstiréttur taldi að ákvæðið gefi ekki heimild til 

niðurfellingar refsingar nema líkamsárás sé ekki svo mikil sem í 218. gr. hgl. segir, heldur verði 

heimfærð undir 217. gr. hgl. Í athugasemdum með frumvarpi sem varð að lögum nr. 20/1981 

er þó sérstaklega tekið fram að ákvæði þetta haggi ekki gildi 74. og 75. gr. hgl. 

 Beiting 4. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. er í dómaframkvæmd varfærnisleg. Jónatan 

Þórmundsson segir í riti sínu Afbrot og refsiábyrgð II að skýring þess að dómstólar séu orðnir 

varfærnislegri í framkvæmd sé sú að háttsemin sé oftar en ekki framin af ráðnum hug.58 Líkt 

og framangreind dómafordæmi bera með sér virðist vera sem svo að 4. tl. 1. mgr. 74. gr. er 

metin hinum ákærða til refsilækkunar þegar uppi eru afar sérstakar aðstæður hjá honum. Sést 

það hvað best í dómi Hrd. nr. 92/1982 en þar var refsing lækkuð niður fyrir refsirammann 

vegna þess að undanfari brotsins var kynferðisbrot af hálfu fórnarlambsins. Þegar 4. tl. 1. mgr. 

74. gr. hgl. leiðir til refsibrottfalls, skv. 2. mgr. sömu greinar má sjá í framkvæmd að til þess að 

refsing verði felld niður verður brotið að vera þess eðlis að það sé minni háttar. 

 Það þarf þó sérstaklega að hafa í huga ákvæði 218. gr. c. hgl. þegar kemur að 

líkamsárásarmálum en því ákvæði var bætt við almenn hegningarlög með lögum nr. 20/1981. 

Í 3. mgr. ákvæðisins er heimilað að lækka refsingu og við minni háttar brot að láta hana jafnvel 

falla niður ef brotaþoli hefur átt upptök af átökunum. Þetta sérákvæði mun því yfirleitt geta 

komið í stað almenna ákvæðisins í 4. tl. 1. mgr. 74. gr. og eftir atvikum einnig 75. gr. sömu 

laga.59 Þrátt fyrir þetta ákvæði haggar það ekki við gildi 74. og 75. gr. hgl. Jafnframt er þetta 

ákvæði efnislega þrengra en 2. mgr. 74. gr. hgl. vegna þess að ákvæði 2. mgr. 74. gr. hgl. getur 

fræðilega séð tekið til brota sem varða við 218. gr. hgl.60 

 

4.2.5 Ákvæði 5. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. – Gerandi er öðrum háður 

Ákvæði 5. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. á við þegar gerandi er venjulega háður aðalfremjanda brots, 

sem getur verið eftir atvikum, svo eitthvað sé nefnt, yfirmaður hans, maki, sambýlismaður 

eða foreldri.61 Ákvæðið er að vissu leyti orðið barn síns tíma því ákvæðinu var mun oftar beitt 

hér áður fyrr þegar gjörólíkar þjóðfélagsaðstæður voru uppi. Litið var til ákvæðisins í dómum 

sem vörðuðu hagnýtingu heimilismanna á afurðum sem rekja mátti til sauðaþjófnaða, og um 

                                                        
58 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II (n. 52) 110. 
59 Ármann Snævarr, „Breytingar á almennum hegningarlögum í ljósi breyttra viðhorfa í refsirétti“ (1983) 33 (3) 
Tímarit lögfræðinga 133, 171. 
60 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 17) 260. 
61 sama heimild. 
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aðstoð við sauðatökur. Þau mál sem komu til kasta dómstóla voru á þá leið að heimilisfaðirinn 

var þá aðalfremjandi brots en annað heimilisfólk sem tók þótt í háttsemi húsbóndans naut 

málsbóta eða refsilækkunar með vísan til 5. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl.62 Þetta má sjá m.a. í eldri 

dómum Hrd. 26. maí 1933 í máli nr. 6/1931 og Hrd. 22. maí 1935 í máli nr. 170/1934. 

 Lítið hefur reynt á beitingu ákvæðisins nú í seinni tíð, þó hefur það komið fyrir að 

sakborningur hefur borið það fyrir sig að vera öðrum háður við brot sitt en dómstólar hafa 

ekki verið að fallast á það, en þetta má sjá m.a. í dómi Hrd. 18. desember 1997 í máli nr. 

287/1997, í málinu féllst héraðsdómur á að litið væri til 5. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. en Hæstiréttur 

sneri þeim dómi við. 

 Af ofangreindu má sjá að dómstólar beita ákvæði 5. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. ekki nú til 

dags. Ákvæðið þjónaði þó tilgangi sínum hér á árum áður þegar uppi voru ólíkar aðstæður í 

þjóðfélaginu líkt og ofangreind umfjöllun ber með sér. Ekki er hægt að sjá með bersýnilegum 

hætti í hvaða aðstæðum og fyrir hvaða háttsemi litið væri til ákvæðisins sem finna má í 5. tl., 

til refsibrottfalls, en sjá má að ákvæðið þjónaði sínum tilgangi hér á árum áður en á lítið sem 

ekkert við í því þjóðfélagi sem við búum við í dag.  

Það má þó færa rök fyrir því, samkvæmt orðalagi ákvæðisins, að 5. tl. 1. mgr. 74. gr. 

ætti að öllum líkindum að taka til þeirra sem eru fórnarlömb ólöglegrar starfsemi og má þar 

helst nefna hin svokölluðu burðardýr, en burðardýr eru öðrum háðir við brot sín.63 Við 

dómaskoðun höfundar virðist þó vera að, enn sem komið er, hafi ekki verið reynt á að lækka 

refsingu í slíkum málum. 

 

4.2.6 Ákvæði 6. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. – Sálræn þvingun 

Ákvæði 6. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. á við ef maður er beittur þvingun til að fremja brot, en 

þvinguninni er þó ekki þannig háttað að hún geri verknað hans að öllu leyti refsilausan, sbr. 

fyrirvara þess efnis í ákvæðinu sjálfu. Þvingun getur verið þannig háttað, að hún getur verið 

refsilaus,64 sbr. greinargerð með 6. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. þar sem kemur fram að ef einhver sé 

þvingaður með fullkominni mekanískri þvingun til að fremja brot geti það verið refsilaust.65 

                                                        
62 sama heimild. 
63 Fjallað er nánar um fórnarlömb ólöglegrar starfsemi í kafla 4.2.6. En fórnarlömb slíkra aðstæðna eru oftar en 
ekki þvinguð í þessar aðstæður og þá eðli málsins samkvæmt öðrum háðir. Það má því færa rök fyrir því að það 
væri ákveðið samspil 5. og 6. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. sem ætti lækka refsingu hjá þessum einstaklingum eða eftir 
atvikum fella hana niður. 
64 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (n. 6) 33. 
65 Alþt. 1939, A-deild, bls.369. 
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Til nánari skýringar á ofangreindu má taka sem dæmi þá háttsemi þegar einstaklingur gerist 

sekur um skjalafals. Sé hendi manns stýrt með valdi til fölsunar á undirskrift, telst sá sem þeirri 

nauðung sætir, fórnarlamb ólögmætrar nauðungar og því ekki refsiábyrgur, en gerandinn er 

brotlegur á ákvæðum 225. gr. og 155. gr. hgl. Hafi hins vegar maður falsað nafn sitt vegna 

ofbeldishótunar, má sakfella hinn nauðuga skv. 155. gr. hgl en refsing yrði líklega ákveðin með 

hliðsjón af 6. tl. 1. mgr. 74. gr. sbr. 2. mgr. 74. gr. hgl. honum til refsilækkunar eða eftir atvikum 

til refsibrottfalls. Auk þess yrði maðurinn sem beitir þessari tilteknu nauðung sakfelldur skv. 

225. gr. og 155. gr. hgl.66 

 Til nánari skýringar á ákvæðinu er vert að skoða dóm Hrd. 19. júní 2013 í máli nr. 

697/2012 en í því máli var hinn ákærði sakfelldur fyrir hylmingu, skjalafals og fjárdrátt. Undir 

rekstri málsins fyrir héraðsdómi vísaði hinn ákærði í greinargerð sinni til 6. tl. 1. mgr. 74. gr. 

hgl., en hann kveðst hafa verið beittur þvingunum til að fremja umrædd afbrot. Hann taldi að 

hann hafi verið öðrum háður og notaður sem viljalaus staðgengill til að fremja brotin. Allur 

ávinningur af brotunum hafi átt að renna til þeirra sem hafi stýrt aðgerðinni. En ákærði var á 

þessum tíma í fíkniefnaskuld og sat hann undir hótunum vegna þessarar skuldar frá þeim 

mönnum sem skipulögðu brotið. Við ákvörðun refsingar í héraði var litið til þess að hinn 

ákærði hefði hvorki þekkingu né burði til að skipuleggja og útfæra jafn umfangsmikið og flókið 

brot og væri ljóst að hann hefði ekki verið skipuleggjandi þess. Héraðsdómur taldi að það væri 

ljóst að hinn ákærði hafi sætt þvingunum, sem átti sér nokkra stoð í málsatvikum og af 

fyrirliggjandi gögnum. Við ákvörðun refsingar leit héraðsdómur til 6. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. 

hinum ákærða til refsilækkunar. Dómur héraðsdóms var staðfestur af Hæstarétti.  

 Jafnframt virðist vera sem svo að ákvæði 6. tl. 1. mgr. 74. gr., sbr. eftir atvikum 2. mgr. 

74. gr. hgl eigi að taka við þeim einstaklingum sem eru fórnarlömb ólöglegrar skipulagðar 

starfsemi, svo sem mansals. Þetta kom skýrt fram í almennum athugasemdum í greinargerð 

með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 149/2009, en með þeirri lagasetningu var samningur 

Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali67 hafður til hliðsjónar við gerð laganna. Í 26. gr. 

samnings Evrópuráðsins er kveðið á um undanþágu frá refsingu. Samkvæmt ákvæðinu skal 

fórnarlömbum ekki refsað fyrir aðild sína að ólöglegri starfsemi, enda hafi þau verið þvinguð 

                                                        
66 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 17) 261. 
67 Samningur Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali sem samþykktur var af ráðherranefnd Evrópuráðsins 3. 
maí 2005. Samningurinn styðst að mörgu leyti við Palermó-samninginn, en er mun ítarlegri og gildir til að 
mynda bæði um mansal innanlands sem og fjölþjóðlegt mansal.  
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til hennar. Löggjafinn tók það fram í frumvarpinu að við slíkar aðstæður mætti líta til 74. gr. 

hgl.68 Af framangreindu er því ljóst að ákvæðið á við í tilvikum fórnarlamba ólöglegrar 

starfsemi. Færa má rök fyrir því að ákvæðið, eigi við í þeim tilvikum þar sem einstaklingar eru 

þvingaðir til ólöglegrar starfsemi, ætla má að slík háttsemi sé þá, ásamt mansali, innflutningur 

á fíkniefnum þar sem einstaklingur er þvingaður til þess að vera svokallað burðardýr. Þar sem 

það virðist vera sem svo að enginn dómur hafi fallið sem vísar beinlínis til ákvæðisins í málum 

slíkra fórnarlamba, má álykta sem svo að það væri ákveðið samspil á milli 5. og 6. tl. 74. gr., 

sbr. 2. mgr. 74. gr. hgl. sem myndi lækka refsingu fórnarlambanna eða eftir atvikum fella 

refsingu þeirra niður. Ástæða þess er sú að fórnarlömbin eru þvinguð til afbrota og eru að 

sama skapi eftir atvikum öðrum háð, sbr. 5. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. 

Borið hefur á því í dómaframkvæmd að sálræn þvingun, samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 74. 

gr. hefur verið borin fyrir sig til vara þegar ákærði heldur því fram að háttsemi hans beri að 

meta refsilausa á grundvelli neyðarréttar, sjá meðal annars dóm Hrd. 21. október 1999 í máli 

nr. 159/1999. Þar var manni gefið að sök að hafa þrívegis ekið bifreið undir áhrifum áfengis 

og án ökuréttinda. Ákærði bar fyrir sig neyðarrétt varðandi fyrsta tilvikið og krafðist sýknu, en 

til vara refsibrottfalls eftir 74. gr. eða 75. gr. hgl. vegna þess að hópur unglinga hafði gert 

aðsúg að honum og bifreið hans. Málsvörn þessari var hafnað bæði í héraðsdómi og 

Hæstarétti. Af framburði vitna hjá lögreglu var gengið út frá því að bifreið ákærða hafi verið 

hrist til, auk þess sem upplýst var að sparkað var einu sinni í bifreið hans. Jafnframt var það 

upplýst að tilgangur unglinganna var að fá hinn ákærða með einhverjum ráðum á brott frá 

Hvolsvelli, þar sem verknaðurinn átti sér stað. Verknaður ákærða var þó hvorki talinn 

réttlætanlegur samkvæmt 13. gr. hgl. né að atvik hafi verið með þeim hætti að fella ætti niður 

refsingu, samkvæmt 2. mgr. 74. gr. hgl. Hæstiréttur staðfesti héraðsdóm með vísan til 

forsenda, en taldi rétt að líta til ákvæðis 6. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. við refsiákvörðun. Svipuð 

niðurstaða var í dómi Hrd. 21. október 1987 í máli nr. 233/1987 en þar var maður einnig 

ákærður fyrir ölvunarakstur og bar hann einnig fyrir sig neyðarvörn vegna þess að hann taldi 

sig þvingaðan í að keyra undir áhrifum. Hæstiréttur taldi hins vegar ekki leitt í ljós að, að 

ákærða hafi stafað slík yfirvofandi hætta af mönnum þeim sem ruddust inn í bifreið hans, að 

nauðsyn hafi borið til, að ákærði æki bifreið sinni á brott. 

                                                        
68 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 197-184. mál. 
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 Af ofangreindum dómum má sjá að dómstólar beita 6. tl. 1. mgr. 74. gr. þegar 

aðstæður eru með þeim hætti að hinn ákærði situr undir einhvers konar þvingunum til þess 

að fremja afbrot sitt. Hæstiréttur virðist beita ákvæðinu til refsilækkunar þegar hinn ákærði 

hefði getað gengið skemur en raun ber vitni í þeim aðstæðum sem uppi eru. Við skoðun 

höfundar á dómum Hæstaréttar sem líta til 6. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. við ákvörðun refsingar 

hefur aldrei fallið dómur þar sem kemur til refsibrottfalls, samkvæmt 2. mgr. 74. gr. Álykta má 

þó út frá þeim dómum sem hér hafa verið til umfjöllunar, að til þess að til refsibrottfalls geti 

komið út frá 6. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl., sbr. 2. mgr. 74. gr. hgl. verði sá sem verður fyrir 

þvingunum hvort sem það er með hvers konar ofbeldi eða hótunum að ganga eins skammt 

og mögulegt er, í þeim aðstæðum sem uppi eru. Þetta má bersýnilega sjá í niðurstöðum dóms 

Hrd. nr. 159/1999 sem rakin var hér að ofan, í niðurstöðum dómsins var það sérstaklega tekið 

fram að í stað þess að aka undir áhrifum á þjóðvegi 1 hefði hinn ákærði getað leitað sér 

aðstoðar á matsölustað sem var rétt hjá og ganga þannig skemur í afbroti sínu en raun bar 

vitni. Jafnframt má ætla að til þess að til refsibrottfalls komi verði brotið að vera þess eðlis að 

það sé ekki stórfellt né hættulegt öðrum, sbr. fyrrgreindur dómur Hrd. 697/2012 en í málinu 

var brotið stórfellt og því var ákvæðinu einungis notað til refsilækkunar. Enn fremur má sjá að 

það er vilji löggjafans að ákvæðið taki á refsingum fórnarlamba ólöglegrar starfsemi, svo sem 

mansali og út frá því má álykta sem svo að ákvæðið ætti því að gilda um fórnarlömb hvers 

konar ólöglegrar starfsemi, til dæmis burðardýr. 

 

4.2.7 Ákvæði 7. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. – Gerandi afstýrir hættu af sjálfsdáðum 

Ákvæðið sem finna má í 7. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. er eins konar viðauki við þær reglur sem finna 

má í 21. gr. hgl. um afturhvarf frá tilraun. Munurinn þó á 7. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. og 21. gr. hgl 

er sá að gert er ráð fyrir því í 7. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl., að brot sé fullframið en tjónið þó ekki 

orðið.69 Ákvæði 7. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. á við þegar gerandi hefur afstýrt hættunni af 

sjálfsdáðum, eftir að brot er fullframið og geta brotin verið eftir atvikum samhverf brot, 

hættubrot og tjónsbrot.70  

 Við skoðun á dómaframkvæmd hafa dómstólar ekki mikið vísað til ákvæðisins sem 

finna má í 7. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. Það var þó litið til ákvæðisins í dómi Landsréttar 14. júní 

                                                        
69 Alþt. 1939, A-deild, bls.369. 
70 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 17) 261–262. 
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2019 í máli nr. 668/2018, málið var höfðað með ákæru vegna líkamsárásar sem varð á 

skemmtistaðnum Glaumbar í Reykjavík. Í niðurstöðu málsins kom fram að ekki var hægt að 

slá því föstu hver átti upptökin að slagsmálunum, en framburði ákærða og vitna ber ekki 

saman í þeim efnum. Ákærði játaði þó að hafa slegið brotaþola í andlitið. Af þeim sökum leit 

dómurinn til 7. tl. 1. mgr. 74. gr. við ákvörðun refsingar. Enn fremur ber að skoða eldri dóm 

Hrd. 21. júní 1949 í máli nr. 99/1948 til skýringar á ákvæðinu en þar var maður ákærður fyrir 

brot á 219. gr. hgl. en leitt var í ljós að bilun á hemlum í bíl var aðalorsök slyssins. Þó var það 

sannað að ákærði hafi ekið of hratt á slysstað, sem var sérstaklega hættulegur. Ákærði hefði 

þó sýnt snarræði, til að afstýra meira slysi en raun bar vitni. Í niðurstöðu dómsins er ekki beint 

vísað í 74. gr. hgl. en ætla má að 7. tl. 1. mgr. 74. gr. hafi varið hafður í huga við ákvörðun 

refsingar en hún var ákveðin 5000 kr. fésekt. Ákvæðinu var enn fremur beitt í eldri dómi Hrd. 

18. janúar 1932 í máli nr. 98/1931 en þar kom ákærði í veg fyrir tjón vegna rangs framburðar 

með því að leiðrétta hann í tíma. 

 Af ofangreindri umfjöllun má sjá að við ákvörðun refsingar líta dómstólar ekki oft til 

ákvæðisins. Það má þó sjá að til þess að ákvæðinu sé beitt þarf hinn ákærði að framkvæma 

eitthvað sem verður til þess að tjónið verður ekki eins stórfellt og það hefði getað orðið vegna 

háttsemi hans. Þær aðstæður sem uppi voru í máli Hrd. nr. 99/1948, sem fjallað er um hér að 

framan útskýra hvernig ákvæðinu er beitt nokkuð vel. Það er þó erfitt að álykta hvað þurfi að 

koma til svo að litið sé til ákvæðisins svo að refsing falli niður, samkvæmt 2. mgr. 74. gr. en 

ætla má að tjónið þurfi að vera þess eðlis að það sé ekki stórfellt og aðstæður séu með þeim 

hætti að hinn ákærði afstýri allri þeirri hættu sem stafað getur af háttsemi hans eftir að brot 

hefur orðið. Það ber þó að hafa í huga í tilviki ákvæðis 7. tl. 1. mgr. 74. gr. að 21. gr. hgl. á við 

þegar hinn ákærði kemur í veg fyrir eða gera ráðstafanir til að koma í veg fyrir fullkomnun 

brots. Ákvæði 21. gr. hgl. getur því í ákveðnum aðstæðum komið í veg fyrir að ákvæði 7. tl. 1. 

mgr. 74. gr. hgl. verði beitt. 

 

4.2.8 Ákvæði 8. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. – Gerandi bætir af sjálfsdáðum tjón af verki sínu eða 

reynir að draga úr því eftir mætti 

Ákvæði 8. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. er skylt 7. tl. sama ákvæðis, en myndi að jafnaði leiða til minni 

niðurfærslu. Það er vegna þess að tjón hefur leitt af brotinu, þó svo það kunni að vera bætt 

úr því seinna meir, eða brotamaðurinn hefur gert sér mikið far um að koma í veg fyrir 
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skaðlegar afleiðingar verksins eða reynt eftir mætti að bæta úr tjóninu.71 Það geta þó komið 

upp aðstæður þar sem háttsemin hefur þegar verið framkvæmd en afleiðingar brotsins ekki 

að fullu komnar fram.72  

 Það reynir mikið á ákvæði 8. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. í skattalagabrotum er varða við 262. 

gr. hgl. En í slíkum málum er tekið tillit til þess við ákvörðun refsingar hvort hinn ákærði hafi 

greitt eða sýnt mikinn vilja til að greiða upp skuld sína. Þetta var m.a. niðurstaðan í dómi Hrd. 

22. júní 2000 í máli nr. 49/2000 en þar var einn af hinum ákærðu sem hafði greitt að fullu 

höfuðstól skattskuldarinnar fyrir útgáfu ákærunnar. Hann hafði tekið persónulegt lán til að 

greiða skuldina upp og við ákvörðun refsingar var litið til 8. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. og refsing 

færð niður fyrir sektarlágmark. Það hefur verið staðfest í þó nokkrum dómum og úrskurðum 

yfirskattanefndar að til þess að litið verði til 8. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. í málum sem varða 262. 

gr. hgl. verði greiðslur sem ákærði greiðir upp í skuldir sínar að koma til fyrir gjalddaga 

kröfunnar. Ef svo er ekki eru refsingar ekki færðar niður fyrir lágmark sektar skv. 8. tl. 1. mgr. 

74. gr. hgl. 

 Jafnframt hefur verið litið til ákvæðis 8. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl við ákvörðun refsingar í 

kynferðisbrotamálum er varðar 194. gr. hgl.,73 en það var til dæmis gert í dómi Hrd. 19. júní 

2003 í máli nr. 45/2003. Málavextir voru á þá leið að X sofnaði heima hjá A, eftir að þau höfðu 

verið úti að skemmta sér og neytt áfengis. Þessa nótt komu drukknir menn í heimsókn til A. 

Annar þeirra var M, sem hafði samræði við X. En hún gat ekki komið í veg fyrir það sökum 

ölvunar og svefndrunga. M var sakfelldur fyrir brot gegn 194. gr. hgl. Fram kom í dómnum að 

M hafði greitt X, eina og hálfa milljón eftir atburðinn. Af þeim sökum fannst dómnum rétt að 

líta svo á að með greiðslunni hafi ákærði reynt að bæta fyrir skaðlegar afleiðingar verknaðar 

síns, sbr. 8. tl. 1. mgr. 74. gr hgl. Var þetta virt ákærða til refsilækkunar. 

 Ákvæðinu virðist ekki hafa oft verið beitt til refsibrottfalls skv. 2. mgr. 74. gr. hgl. Það 

útskýrist vegna þess að ákvæði 8. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. er beitt þegar tjón hefur orðið af 

brotinu og má því ætla af þeim sökum að það séu ekki lengur forsendur fyrir því að fella niður 

refsingu hins ákærða. En eins og fyrr segir leiðir ákvæðið í framkvæmd til minni niðurfærslu á 

refsingu, heldur en t.d. 7. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. Það má því álykta sem svo að til þess að til 

refsibrottfalls komi verði brot hins ákærða að vera með þeim hætti að hægt sé að líta til 7. tl. 

                                                        
71 Alþt. 1939, A-deild, bls.369. 
72 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 17) 262. 
73 Ragnheiður Bragadóttir, Kynferðisbrot (Lagastofnun Háskóla Íslands 2006) 53. 
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í stað 8. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl., þannig að gerandi afstýri hættunni áður en að tjón hlýst af 

brotinu.  

Ákvæðið hefur þó leitt til refsibrottfalls, en sú varð raunin í dómi Hrd. 1. desember 

1989 í máli nr. 76/1988 en málið laut að því að dagblaðið, Þjóðviljinn, fjallaði um það á forsíðu 

sinni að eitt stærsta innflutningsfyrirtæki landsins væri grunað um stórfelld skattaundanskot. 

Í umræddri grein var fyrirtækið talið tengt Guðmundi Þórarinssyni, fyrrum þingmanni og 

þáverandi gjaldkera stjórnmálaflokks. Guðmundur hafði uppi kröfur í málinu um ómerkingu 

ummæla sem látin voru falla í greininni, sektir og skaðabætur, ásamt því að hann krafðist þess 

að dómurinn yrði birtur í Þjóðviljanum og öðru opinberu blaði. Í dómnum kom fram að 

fyrirsögnin og fréttin lesin í heild verði ekki öðruvísi skilin en svo að hún feli í sér aðdróttun, 

sbr. 235. gr. hgl. Ummælin sem höfð voru uppi voru ekki réttlætt og var því ómerking 

ummælana staðfest. Refsing var þó látin falla niður með hliðsjón af 8. tl. 1. mgr. 74. gr., sbr. 

2. mgr. sömu greinar. Ástæða þess var sú að Þjóðviljinn sýndi það í verki að þeir reyndu eftir 

fremsta megni að bæta það tjón sem Guðmundur varð fyrir, en Þjóðviljinn leiðrétti rangar 

tímasetningar í fréttinni ásamt því að birta úrskurð siðanefndar Blaðamannafélags Íslands, 

sem taldi fréttina alvarlegt brot á siðareglum félagsins. Dómurinn féllst þó á miskabótakröfuna 

sem og birtingu dómsins í Þjóðviljanum. 

Færa má rök fyrir því að ástæða þess að refsing var látin falla niður í framangreindu 

máli sé sú að háttsemin sem höfð var uppi í málinu var þess eðlis að hún gaf ekki tilefni til 

refsingar. Aðallega vegna þess að Þjóðviljinn sýndi í verki vilja til að bæta tjónið eftir fremsta 

megni og draga úr því eins og kostur væri. 

  

4.2.9 Samantekt 

Eins og ofangreind umfjöllun um 74. gr. hgl. ber með sér má bersýnilega sjá að dómstólar 

beita ákvæðinu afar sjaldan til þess að fella niður refsingu. Þrátt fyrir heimildina fyrir brottfalli 

viðurlaga sem finna má í 2. mgr. 74. gr. hgl. er réttarframkvæmd á þá leið að áhrif heimildanna 

í 74. gr. hgl., hvort sem það er til refsilækkunar eða til refsibrottfalls, ganga iðulega mun 

skemmra en þær heimila. Dómstólar nýta sér ákvæði 74. gr. hgl. gjarnan þannig að þær verka 

einungis sem þyngingarástæður eða málsbætur innan hinna almennu refsimarka laga eða 
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sérrefsimarka. Fræðimenn hafa ítrekað talað um að dómstólar nýti sér ákvæðin 

varfærnislega.74 

 Það má bersýnilega sjá á ofangreindri umfjöllun um þá dóma þar sem tilvísun er 

beinlínis til 74. gr. hgl. við ákvörðun refsingar, að oftar en ekki eru þetta eldri dómar. Höfundur 

telur að ástæða þess sé sambland af varfærnislegri notkun dómstóla á ákvæðinu nú í seinni 

tíð og þess að við ákvörðun refsingar eiga dómstólar það til að horfa til ákvæðisins án þess þó 

að vísa til lagaákvæðisins í dómsorðum. Þetta er raunar þekkt vandamál, fræðimenn hafa bent 

á skort á tilfærslum dómstóla við refsiákvarðanir og segja að vísun til þeirra lagaákvæða sem 

byggt er á við ákvörðun refsingar sé tilviljunarkennd og skortur sé á samstilltum 

vinnubrögðum í þeim efnum. Brýn þörf er á tilvísun til lagaákvæða þegar dómstólar byggja 

ákvörðun sína á reglum sem fara út fyrir hin almennu refsimörk, eins og í tilvikum 74. gr. hgl. 

Hafi  dómstólar nýtt sér ákvæði, eins og 74. gr. hgl, við ákvörðun refsingar er ætíð rétt að geta 

þeirra í dómsorðum. Það er mikilvægt einkum til þess að auka gagnsæi og skýrleika þeirra.75 

 Orðalag 2. mgr. 74. gr. hgl. segir að fella megi niður refsingu þegar „svo stendur á“. Af 

dómaframkvæmd að ráða er þá átt við þegar brot eru þess eðlis að þau séu ekki stórvægileg 

né hættuleg öðrum. Það virðist vera sem svo að ákveðið mat fari fram hjá dómstólum þegar 

borið er fyrir sig 2. mgr. 74. gr. hgl en það mat fellst í því að meta hve hættuleg háttsemi 

ákærða er og hversu alvarlegar afleiðingar háttsemin hefur í för með sér. Þeir dómar þar sem 

dómstólar nýta sér heimildina sem finna má í 2. mgr. 74. gr. hgl. og fella niður refsingu eiga 

það sameiginlegt að þá sé um að ræða brot sem er ekki stórfellt og að afleiðingar brotsins 

hafa ekki mikil áhrif og eru ekki hættuleg öðrum, hvort sem um er að ræða tjónsbrot eða hvers 

konar brot sem viðurlög eru við í hegningarlögunum. Þetta má bersýnilega sjá til dæmis í dómi 

Hrd. 14.janúar 2016 í máli nr. 279/2015 þar sem ákærða var ekki gerð refsing í málinu með 

vísan í 2. mgr. 74. gr. hgl. og segir í niðurstöðu dómsins: „Það brot sem hann hefur verið 

sakfelldur fyrir er ekki stórfellt. Samkvæmt framangreindu og með hliðsjón af 74. gr. almennra 

hegningarlaga verður ákærða ekki gerð refsing í máli þessu.“ 

 

                                                        
74 Sigurður Tómas Magnússon og Hildigunnur Ólafsdóttir, Ákvörðun refsingar. Rannsókn á refsiákvörðunum 
vegna manndrápa, rána og líkamsmeiðinga, 1951-2000. (Orator 2003) 111; Jónatan Þórmundsson, Viðurlög 
við afbrotum (n. 17) 258. 
75 Jónatan Þórmundsson, „Rökstuðningur refsiákvörðunar“ í Viðar Már Matthíasson (ritstj.), Rannsóknir í 
félagsvísindum IV. Lagadeild (2003) 21. 
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4.3 Ákvæði 75. gr. hgl. 

Ákvæði 75. gr. hgl. hefur að geyma ýmsar lögákveðnar lækkunarheimildir sem dómstólar hafa 

heimild til að beita við ákvörðun refsingar. Ákvæðið heimilir, líkt og ákvæði 74. gr. hgl., 

dómstólum að fara niður fyrir lágmark refsimarka eða eftir atvikum áta refsingu falla niður76, 

í ákvæði 75. gr. hgl. segir: 

Hafi maður framið brot í ákafri geðshræringu, vegna skammvinns ójafnvægis á 
geðsmunum eða svo er ástatt að öðru leyti, að verknaðurinn verður ekki talinn líkt 
því eins refsiverður og venjulegt er um sams konar brot, má færa refsingu niður 
og jafnvel, ef brot varðar ekki þyngri refsingu en [fangelsi allt að einu ári], láta 
hana falla niður. Hafi sá sem verkið vann, sjálfur komið sér í umrætt ástand með 
neyslu áfengis, koma framangreind ákvæði því aðeins til greina, að málsbætur séu 
fyrir hendi og fremjandinn hafi ekki áður gerst sekur um sams konar né um svipuð 
brot á 1. eða 2. mgr. 123. gr. 

 
Þegar sakborningur er í því ástandi sem kveðið er á um í 75. gr. hgl. getur ákvæðið komið 

honum til málsbóta innan refsimarka eða sérrefsimarka, það getur orðið til þess að refsing sé 

lækkuð niður fyrir lágmark hinna almennu refsimarka. Ákvæðið heimilar einnig að fella niður 

refsingu ef brotið sem framið er varðar ekki þyngri refsingu en allt að eins árs fangelsi og 

jafnframt getur ákvæðið orðið til þess að refsing sé ákveðin skilorðsbundin.77 

 Það orðalag sem notast er við í dómaframkvæmd, þegar sakborningur er í því ástandi 

sem kveðið er á um í 75. gr. hgl., er skammvinnt ójafnvægi. Með orðalaginu er átt við 

geðtruflanir eða geðshræringu sem stendur oftast einungis yfir í skamman tíma en getur þó 

verið þess eðlis að það sé ákaft ástand meðan á því stendur.78 Þar sem einungis er um að ræða 

ástand sem varir yfir í skamman tíma eiga sakhæfisreglur, samkvæmt 15. og 16. gr. hgl. ekki 

við. Þegar maður er í skammvinnu ójafnvægi kann ástandið að vera svo veiklað eða sjúkt að 

það getur verið erfitt að greina á milli huglægrar afstöðu hans til verknaðar sem kann að hafa 

áhrif á sakhæfi hans.79 Ástæður þessa ójafnvægis getur borið að með margvíslegum hætti, en 

skýrist þó oftast út af einhvers konar óvæntum utanaðkomandi atburði eins og til dæmis 

líkamlegu eða andlegu ofbeldi. Dæmi um slíka óvænta utanaðkomandi atburði er til dæmis 

kynferðislegt áreiti, líkamsárás, framhjáhald eða stórfelld móðgun.80 

                                                        
76 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 17) 248–249. 
77 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II (n. 52) 108. 
78 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 17) 263–264. 
79 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II (n. 52) 103. 
80 sama heimild 108. 
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 Dómaframkvæmd sýnir að ákvæði 75. gr. hefur verið beitt til hagsbóta fyrir sakborning 

þegar líta má á brot sem viðbrögð við óréttmættri háttsemi brotaþola. Skarast ákvæðið 

þannig við 4. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. Líkt og kemur fram í umfjöllun hér að ofan í kafla 4.2.4. um 

4. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. er framkvæmd því oft á þá leið að ákvæðum 4. tl. 1. mgr. 74. og 75. 

gr. hgl. er beitt samhliða. Á hinn bóginn er ákvæði 75. gr. hgl þó ekki bundið við að brot sé 

viðbragð við ætlaðri óréttmætri háttsemi brotaþola þar sem ákvæðið getur átt við á grundvelli 

hugarástands sakbornings, óháð háttsemi brotaþola, á þeirri stundu er verknaður var framinn, 

sbr. dóm Hrd. 23. febrúar 2006 í máli nr. 408/2005. Málavextir voru þeir að maður var 

ákærður fyrir manndráp með því að binda þvottasnúru um háls eiginkonu sinnar og þrengja 

að henni með þeim afleiðingum að hún lést.  

 Litið er til ákvæðis 75. gr. hgl. við ákvörðun refsingar þegar það liggur fyrir í málinu að 

refsing hins ákærða yrði honum mjög þungbær vegna veikinda hans. Jafnframt þegar þörf 

þykir að hinn ákærði þurfi viðeigandi læknismeðferð og meðhöndlun á sjúkrahúsi vegna 

veikindanna. Þetta má til dæmis sjá í dómi Landsréttar 10. desember 2021 í máli nr. 195/2021 

en í málinu var hinn ákærði sakfelldur fyrir brot gegn valdstjórninni með því að hafa brotið 

nefbein lögreglumanns, gripdeild, lögreglulagabrot og umferðalagabrot með því að hafa ekið 

bifreið undir áhrifum ávana- og fíkniefna. Í málinu lágu fyrir tvær matsgerðir þar sem fram 

kom að hinn ákærði væri haldinn geðhvarfasjúkdómi sem olli honum depurð, áfengis- og 

kannabisfíkn. Jafnframt kom fram í matsgerðinni að eitt af þeim brotum sem hinn ákærði 

framdi hafi verið framið í örlyndisástandi en þó ekki þannig að hann hafi verið alveg ófær um 

að stjórna aðgerðum sínum. Síðari matgerð sem lá fyrir í málinu kvað á um að vegna alvarlegs 

þunglyndis gæti refsing orðið hinum ákærða mjög þungbær og brýnt væri að ákærði fengi 

göngudeildarmeðferð eða aðra meðferð sem læknar hans telja nauðsynlega. Var í þessu tilliti 

litið til 75. gr. hgl. við ákvörðun refsingar og var refsing ákveðin fangelsi í fjóra mánuði en héldi 

ákærði almennt skilorð skv. 57. gr. hgl. yrði refsing látin falla niður að tveimur árum liðnum. 

Ákærði var einnig á skilorðstímanum látinn sæta umsjón skv. 1. tl. 3. mgr. 57. gr. hgl. Til 

samræmis þessum dóm er vert að skoða dóm Hrd. 24. október 2013 í máli nr. 298/2013 en í 

því máli var A ákærð fyrir sambærileg brot og í dómnum sem var til umfjöllunar hér að framan, 

þó voru brotin framin með vægari hætti heldur en í framangreindum dómi. Hún var ákærð 

fyrir að hafa ekið bifreið tvisvar undir áhrifum ávana- og fíkniefna, of hraðan akstur, þjófnað 

og brot gegn valdstjórninni. Ástand ákærðu var ekki með sama móti og hjá ákærða í 

framangreindum dómi, þ.e. að hún var ekki haldin geðhvarfasjúkdómi eða í öðru slíku ástandi 
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sem gat haft áhrif á ákvörðun refsingar. Af þeim sökum var ákærðu ákveðin sú refsing að hún 

skildi sæta fangelsi í 15 mánuði, óskilorðsbundið.81 

 Þegar þessir dómar eru bornir saman má sjá að þegar ákærði er haldinn veikindum líkt 

og í fyrri dómnum eru dómstólar gjarnir á það að beita skilorðsbundnum dómum við ákvörðun 

refsinga. Þetta má glögglega sjá á samanburði þessara tveggja dóma, þar sem ákært er fyrir 

sambærileg brot en sá aðili sem ekki er haldin veikindum fær óskilorðsbundinn dóm en sá sem 

er haldinn veikindum fær skilorðsbundinn, þrátt fyrir að brot hans hafi í þessum tilvikum verið 

alvarlegri en hjá þeim sem fékk dæmdan óskilorðsbundinn dóm. 

 Líkt og niðurlag 75. gr. hgl. kveður á um getur sá sem framdi brotið, ef hann kom sér í 

umrætt ástand sjálfur með neyslu áfengis, aðeins notið málsbóta skv. 75. gr. hafi hann ekki 

áður gerst sekur um sams konar eða svipað brot né um brot á 1. eða 2. mgr. 123. gr. hgl. og 

að aðstæður séu þannig að málsbætur séu fyrir hendi. Til nánari skýringar á þessu er vert að 

skoða dóm Landsréttar 5. nóvember 2021 í máli nr. 105/2021, í málinu var maður m.a. 

ákærður fyrir tilraun til manndráps og hættulega líkamsárás og frelsissviptingu. Hinn ákærði 

taldi að 75. gr. hgl. ætti við um refsiákvörðun í málinu. Dómkvaddir matsmenn höfðu metið 

sem svo að hinn ákærði hafi verið í tímabundnu geðrofi þegar hann framdi eitt af brotunum 

sem hann var ákærður fyrir. Þetta tímabundna geðrof helgaðist hins vegar af fíkniefnaneyslu 

hans. Átti hann því sjálfur þátt í því að koma sér í framangreint ástand með neyslu 

amfetamíns, en ástand hans var þó ekki þannig að síðari málsliður 17. gr. hgl. eigi við. Einnig 

var sannað að ekki var fullnægt skilyrðum 15. gr. hgl. fyrir refsileysi. Jafnframt var það, með 

vísan til niðurstöðu matsmanna, lagt til grundvallar að skilyrði um að refsing geti borið árangur 

sé fyrir hendi, sbr. 16. gr. hgl. Dómurinn komst af þeim sökum að þeirri niðurstöðu að ekki 

bæri að líta til 75. gr. hgl. við ákvörðun refsingar. Einnig var tekið tillit til þess hversu alvarleg 

brotin eru, sakaferils ákærða og að hinn ákærði átti sér engar málsbætur, var því ekki unnt að 

líta til 75. gr. hgl. við ákvörðun refsingar. Til samræmis vísast í dóm Hrd 18. júní 2014 í máli 

nr. 729/2013 en þar var maður ákærður fyrir manndráp með því að hafa banað manni með 

því að stinga hann með hnífi í brjóstið. 

 Eins og ofangreindir dómur ber með sér er ákvæði 75. gr. hgl ekki alltaf virt ákærða til 

refsilækkunar, þrátt fyrir að háttsemi manns falli undir ákvæðið. Þessi mál eiga það 

                                                        
81 Sjá einnig dóm Hrd. 6. maí 2009 í máli nr. 630/2008, ákærður fyrir svipuð brot, en ekki talin vera í neinu 
ástandi sem áhrif hefur á ákvörðun refsingar. Dæmdur til að sæta fangelsi í þrjú ár. 
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sameiginlegt að háttsemi ákærða var litin það alvarlegum augum að ekki var hægt að beita 

75. gr. hgl. þrátt fyrir óréttmæta hegðun brotaþola. 

 Ákvæði 75. gr. hgl. getur leitt til þess að refsing verði látin falla niður. Það er gert í þeim 

tilvikum þegar verknaðurinn er ekki talinn líkt því eins refsiverður og venjulegt er um sams 

konar brot og ef brotið varðar ekki þyngri refsingu en fangelsi allt að einu ári. Við skoðun 

höfundar á þeim dómum sem fallið hafa nýlega á æðri dómstigum hefur refsing sjaldan eða 

aldrei verið látin falla niður með vísan einungis til 75. gr. hgl. Ákvæðinu hefur þó verið beitt 

samhliða ákvæðum 74. gr. hgl. í dómum þar sem refsing hefur verið látin falla niður.  Refsing 

var þó látin falla niður einungis með vísan í 75. gr. hgl. í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur nr. S-

797/201682, ástæða þykir því til að reifa þann dóm hér þrátt fyrir að dómurinn sé ekki 

fordæmisgefandi. Málavextir voru þeir að ákærða var sakaður um að hafa brotið gegn 

valdstjórninni með því að hafa sparkað í lögreglumann sem var við skyldustörf. Brotið varðaði 

við 1. mgr. 106. gr. hgl. Dómurinn taldi að ekki væri litið hjá því að aðstæður í málinu hafi verið 

um margt óvenjulegar. Ástand ákærða var slæmt eins og gögn málsins bera með sér og hún 

vaknaði við tilfinninganæmar og lítillækkandi aðstæður og var vart sjálfbjarga. Dómurinn taldi 

jafnframt að lögreglumennirnir hafi mátt nálgast ákærðu með meiri nærfærni en gert var 

enda lá fyrir þegar lögreglumennirnir komu á staðinn að verkefnið var svokölluð „aðstoð við 

borgarana“ en ekki dólgslæti. Að þessu virtu taldi dómurinn skilyrði fyrir að beita 75. gr. hgl. 

uppfyllt. Þrátt fyrir að ofbeldi gagnvart lögreglumanni sem er að sinna skyldustörfum teljist 

ekki sem smáfellt taldi dómarinn þó að líta eigi til þeirra sérstöku aðstæðna sem voru í málinu, 

svo og hins þokukennda ásetnings ákærða. Það var því mat dómsins að láta refsinguna falla 

niður.  

 Af ofangreindri umfjöllun má sjá að beiting 75. gr. hgl. er varfærnisleg líkt og beiting 

74. gr. hgl. Dómstólar líta til ákvæðis 75. gr. hgl. þegar afbrot ákærða er í kjölfarið á 

viðbrögðum við óréttmætri hegðun brotaþola. Ákvæði 75. gr. hgl. er oft beitt samhliða við 

þau ákvæði sem finna má í 74. gr. hgl. Dómaframkvæmd hefur verið á þá leið að ef háttsemi 

hins ákærða fellur ekki skýrlega undir ákvæði 74. gr. hgl. er 75. gr. hgl. yfirleitt beitt. Það 

tíðkast ekki í dómaframkvæmd að líta 75. gr. hgl. þegar refsing er felld niður en það skýrist að 

mestu leyti af því að í 17. gr. hgl. er að finna heimild þar sem einstaklingur er ekki sakhæfur 

ef um er að ræða fullkomið rænuleysi. Ákvæði 75. gr. hgl er í dómaframkvæmd túlkað þröngt 

                                                        
82 Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur frá 10. febrúar 2017 í máli nr. S-797/2016. 
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og til þess að það leiði til refsibrottfalls þurfa ákveðin skilyrði að vera fyrir hendi. Hluti af 

þessari varfærnu beitingu við túlkun á 75. gr. hgl. má rekja til breyttra þjóðfélagsaðstæðna.83  

 

4.4 Er breytinga þörf? 

Líkt og ofangreind umfjöllun ber með sér eru þær heimildir sem dómstólar hafa til ákvörðunar 

refsinga í 74. og 75. gr. hgl. við uppkvaðningu dóms mjög almennar og alls ekki skýrar. Það er 

ekki skýrt hvenær dómstólar beita ákvæðunum til refsilækkunar eða refsibrottfalls, en eins og 

fyrr segir eiga þau mál þar sem refsing er felld niður það sameiginlegt að þau eru ekki alvarleg 

og afleiðingar háttseminnar að sama skapi ekki alvarlegar. Aðstæður dómþola geta verið með 

þeim hætti að refsing geti verið honum afar þungbær líkamlega og andlega sem og að 

almannahagsmunir krefjist þess ekki að dómþola verði gerð refsing. Aðstæður geta verið með 

þeim hætti að dómþoli sé einfaldlega ekki tilbúinn til þess að takast á við þá refsingu sem 

honum er dæmd og gæti sú refsing einfaldlega verið honum ofviða. Þrátt fyrir að þessar 

aðstæður kunni að vera uppi getur dómþolinn verið sakhæfur í skilningi hegningarlaganna. 

Ákvæðum 74. og 75. gr. hgl. er varfærnislega beitt í framkvæmd. Í ritinu Viðurlög við 

afbrotum eftir Jónatan Þórmundsson, sem kom út árið 1992 benti hann á að athugandi væri 

hvort dómstólar ættu að fá almenna lagaheimild til að fella á brott viðurlög. Sambærileg þeirri 

niðurfellingarheimild sem ákæruvaldið hefur samkvæmt 146. gr. laga nr. 88/2008 um 

meðferð sakamála.84 Byggði Jónatan þá skoðun sína á því að brotfall viðurlaga fær ekki staðist, 

nema til þess sé sérstök lagaheimild.85 Heimildin sem ákæruvaldið hefur í 146. gr. laga um 

meðferð sakamála er sú að saksókn falli niður þegar svo stendur á. Í 3. mgr. ákvæðisins er 

útlistað nánar í fjórum liðum, hvaða skilyrði þurfa að vera uppi til þess að fallið sé frá saksókn. 

Skilyrðin eru meðal annars þau að brot þarf að vera smávægilegt eða ef brot hefur valdið 

sakborningi óvenjulega miklum þjáningum. Niðurfelling saksóknar verður að jafnaði ekki beitt 

nema játning sakbornings liggi fyrir. Jafnframt er það skilyrði niðurfellingar að 

almannahagsmunir krefjist ekki málshöfðunar. Auk þess getur ákærandi fellt mál niður ef 

hann telur ekki nægilegt eða líklegt að það leiði til sakfellis, þá er að finna í 56. gr. hgl. heimild 

fyrir ákæranda að falla frá saksókn með því að fresta ákæru skilorðsbundið. Slíkt kemur þó 

                                                        
83 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II (n. 52) 108–110. 
84 Höfundur bókarinnar vísaði í 113. gr. laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála, sem er efnislega 
samhljóða 146. gr. núgildandi laga um meðferð sakamála nr. 88/2008. 
85 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 17) 298. 
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aðeins til skoðunar þegar játning liggur fyrir í málinu og sakborningur er annað hvort á 

aldrinum 15-21 árs eða að högum sakbornings er þannig háttað að aðrar ráðstafanir en refsing 

eru taldar vænlegri til árangurs. Ef lögfesta ætti almenna refsibrottfallsheimild eða breyta 

þeim heimildum sem finna má nú þegar í almennum hegningarlögum, sem ætti að vera í takt 

við þá heimild sem ákæruvaldið hefur í lögum um meðferð sakamála, þyrfti að útfæra hana 

nánar. 

 

4.4.1. Norrænn réttur 

Til nánari skoðunar á því hvort þörf sé á breytingu á refsibrottfallsheimildunum í almennum 

hegningarlögum er vert að skoða hvernig heimildir dómstóla í norrænum rétti eru við 

ákvörðun refsinga þegar fella á niður refsingu. Þar sem íslenska réttarvörslukerfið hefur oft á 

tíðum sótt sér fyrirmyndir meðal nágrannaþjóða, einkum til Noregs og Danmerkur, telur 

höfundur ástæðu til þess að fjalla um hvers konar heimildir dómstólar í þessum tveimur 

löndum hafa til ákvörðun refsinga.  

Í 61. gr. norsku hegningarlaganna, lov om straff86, er að finna heimild fyrir dómstóla 

að fella á brott viðurlög þegar sérstakar ástæður krefjast, þrátt fyrir að sannað sé að ákærði 

teljist brotlegur. Í ákvæðinu segir: 

§ 61.Straffutmålingsfrafall 
Selv om straffeskyld anses bevist, kan retten, når helt særlige grunner tilsier det, 
frafalle å utmåle straff. 
 
Ved avgjørelsen om det foreligger helt særlige grunner skal det spesielt legges 
vekt på om utmåling av straff vil virke som en urimelig tilleggsbelastning for 
lovbryteren, og heller ikke hensynet til straffens formål og virkninger for øvrig 
tilsier at det utmåles en reaksjon. 

 

 Við ákvörðun um hvort þessar sérstöku ástæður séu fyrir hendi er það nánar útlistað í 2. mgr. 

ákvæðisins. Við mat á þessum sérstöku ástæðum ber dómstólum að leggja sérstaka áherslu á 

hvort refsing verði brotaþola óeðlileg aukabyrði, þá með tilliti til tilgangs og annarra áhrifa 

refsingarinnar.  

                                                        
86 Lov om straff (straffeloven) nr. 28/2005, hér eftir verður talað um „norsku hegningarlögin“. 
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Í dönsku hegningarlögunum, straffeloven87, má einnig finna heimild til þess að fella 

niður refsingu. Í 83. gr. dönsku hegningarlaganna er heimild til refsibrottfalls sem svipar mikið 

til þeirra refsibrottfallsheimilda sem finna má í 74. og 75. gr. hgl. Í ákvæðinu segir: 

§ Straffen kan nedsættes under den foreskrevne strafferamme, når oplysninger 
om gerningen, gerningsmandens person eller andre forhold afgørende taler 
herfor. Under i øvrigt formildende omstændigheder kan straffen bortfalde. 

 

Í ákvæðinu er kveðið á um að heimilt sé að lækka refsingu niður fyrir tilskilin refsimörk þegar 

upplýsingar um verknaðinn, persónu gerandans eða aðrar aðstæður mæla með því með 

afgerandi hætti. Í síðasta málslið 83. gr. dönsku hegningarlaganna er svo kveðið á um að ef 

þessar aðstæður gefa tilefni til geti refsing fallið niður.  

 

4.4.2 Samantekt og niðurstöður 

Á ofangreindri umfjöllun um heimildir danskra og norskra dómstóla til að fella niður refsingu 

má sjá að þeim heimildum sem íslenskir dómstólar hafa til að fella niður refsingu svipar mjög 

til þeirra heimilda sem eru til staðar í þessum löndum. Það má þó sjá í refsibrottfallsheimildum 

sem eru við lýði fyrir dómstólum í Noregi og Danmörku, þá aðallega í Danmörku, að horft er 

til persónuhaga geranda miklu frekar en gert er hér á landi. Hér á landi má almennt segja að 

við ákvörðun refsinga sé fyrst og fremst til skoðunar hegðun geranda í eitt skipti eða hegðun 

yfir tiltekið tímabil á verknaðarstundu. Það er þó hins vegar að einhverju leyti litið til lengra 

tímabils, en í 1. mgr. 70. gr. hgl. er að finna atriði eins og 5. tl. um hegðun ákærða að 

undanförnu og 8. tl. um framferði ákærða eftir að hann vann verkið sem og 4. tl. þar sem líta 

á til aldurs.88 Enn fremur er litið til ákvæðis 75. gr. hgl. að einhverju leyti þegar ljóst er að 

refsing ákærða yrði honum þungbær vegna veikinda hans og þörf þykir, vegna þess, á að veita 

honum frekar viðeigandi læknismeðferð, er þá iðulega refsing ákveðin skilorðsbundin. Það 

hefur enn sem komið er því ekki þótt ástæða til að fella niður refsingu í slíkum aðstæðum. 

Við ákvörðun refsinga virðist einungis horft til persónuhaga geranda á 

verknaðarstundu, þ.e. hvernig ástand brotamanns var þegar hann framdi afbrotið. Dómstólar 

hafa ekki heimildir til þess að meta einstaklinginn heildstætt, hvernig persónulegir hagir hans 

eru, né heilsa hans eða fjölskylduhagir. Orðalag ákvæðanna í Noregi og Danmörku gefa hins 

                                                        
87 Straffeloven nr. 126/1930, hér eftir verður talað um „dönsku hegningarlögin“. 
88 Sigrún Ágústsdóttir, „Um reynslulausn“ (2000) 50 Tímarit Lögfræðinga 45, 51. 
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vegar til kynna að dómstólar þar í landi horfa til persónuhaga gerandans, ekki einungis á 

verknaðarstundu líkt og hér á landi, heldur einnig heildstætt. 

Í ljósi þeirrar varfærnislegu notkunar dómstóla á refsibrottfallsheimildum hvetur 

höfundur til þess að heimildirnar sem finna má í 74. og 75. gr. hgl. verði annað hvort 

endurskoðaðar eða að nýrri heimild verði bætt við og sérstaklega verði horft til þess að 

dómstólar fái að leggja mat á persónuhagi gerandans heildstætt líkt, og tíðkast í Noregi og 

Danmörku. Líkt og Jónatan Þórmundsson hefur bent á er það athugandi hvort að lögfesta eigi 

almenna heimild til refsibrottfalls, þar sem dómstólar geta lagt heildstætt mat á gerandann 

líkt og ákæruvaldið gerir við ákvörðun þess efnis hvort málið gefi tilefni til útgáfu ákæru. Slík 

heimild gæti verið þannig úr garði gerð að dómstólar fái heimild til þess að fella niður refsingu 

geranda. Til dæmis ef hann gerist sekur um minni háttar brot, hann hafi ekki áður komist í 

kast við lögin og ef mjög sérstakar persónulegar ástæður mæla með því og persónuhagir 

gerandans eru þannig að fangelsisrefsing verði honum ofviða. Við mat á slíku væri til dæmis 

hægt að hafa til hliðsjónar alvarlegt andlegt og líkamlegt heilsufar og erfiðar félagslegar 

aðstæður. Ef til þess kæmi að slík heimild yrði lögfest væri æskilegt að fyrir lægi mat 

sérfræðinga á þessum aðstæðum sem kunna að vera uppi og til þess að felld yrði niður refsing 

hins ákærða á þessum grundvelli þyrfti matsgerð að liggja fyrir sem kveður á um að sá 

einstaklingur verði ekki betur settur innan veggja fangelsanna. Þá er vert að taka það fram að 

hér er ekki átt við einstaklinga sem uppfylla skilyrði hegningarlaga um ósakhæfi. 

Ástæða þess að slík heimild ætti að koma inn í lögin að mati höfundar er sú að í ljósi 

vaxandi fjölda dóma hér á landi, langra boðunarlista89, þeirrar staðreyndar að þeir sem hljóta 

fangelsisdóm eru líklegri til þess að snúa aftur í fangelsi90 og hversu mikið vandamál það er 

orðið á Íslandi hversu mikil fjölgun er á óskilorðsbundnum dómum, telur höfundur að 

víðtækari og skýrari heimildir dómstóla til þess að fella niður refsingar verði til hagsbóta. Það 

er þó ekki þar með sagt að sú heimild sem höfundur mælir fyrir um hér verði til þess að öll 

þessi vandamál sem upp voru talin verði leyst einungis með þessari lagabreytingu, en hún 

gæti að öllum líkindum hjálpað til við að leysa úr þeim. Refsingar valda þjáningum í einni eða 

annarri mynd og hafa oftast takmörkuð áhrif til hins betra fyrir hinn dæmda, einkum þegar 

                                                        
89 Á boðunarlistann fara fullnustuhæfir óskilorðsbundnir refsidómar sem Fangelsismálastofnun hefur borist til 
fullnustu. 
90 „Fimmtungur fanga aftur í fangelsi innan tveggja ára“ (Vísir) 
<https://www.visir.is/g/2019191219649/fimmtungur-fanga-aftur-i-fangelsi-innan-tveggja-ara> skoðað 15. apríl 
2022. 
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um fangelsisrefsingu er að ræða. Það þarf þó að refsa til að gera gerandann skaðlausan vegna 

þeirra brota sem hann gerist sekur um ásamt því að halda jafnvægi og frið í samfélaginu. Það 

er mikilvægt viðhorf í refsipólitík að forðast beri refsivist til hins ítrasta.91 Það er þjóðhagslega 

hagkvæmt að draga úr fangelsisdómum, eins er það hagkvæmt fyrir hinn dæmda og fjölskyldu 

hans. Að loka menn inni í fangelsi á að vera neyðarúrræði og beita á úrræðum 

refsivörslukerfisins í hófi og í raun einungis ef önnur vægari úrræði nægja ekki.92 Heimildin má 

þó eðli málsins samkvæmt ekki vera þannig úr garði gerð að vegið sé að réttaröryggi 

almennings.  

Raunar telur höfundur það eðlilegt að lögfest verði almenn og skýrari lagaheimild fyrir 

dómstóla sem kveður á um að fella niður refsingu þegar aðstæður einstaka máls gefa tilefni 

til. Í ljósi þeirra heimilda sem framkvæmdarvaldið hefur á refsivist fanga, hvort sem það er 

með náðun, reynslulausn93 eða að falla frá ákæru samkvæmt sakamálalögum, er vart hægt að 

setja fram afgerandi andmæli gegn slíkri lagaheimild og eins og fyrr segir, í raun eðlilegt að 

dómstólar fái svipað svigrúm.  

Einnig telur höfundur að orðalag líkt og finna má í 2. mgr. 74. gr. hgl þar sem kveðið er 

á um „ef svo stendur á“, sé ástæða þess að dómstólar noti heimildina varfærnislega vegna 

óskýrleika. En mikilvægt er að lög sem kveða á um refsingar einstaklinga séu eins skýr og 

mögulegt er. Ástæða þess er sú að frelsissvipting er ein þungbærasta byrði sem lögð er á 

herðar einstaklinga. 

Allar umræður um refsingar eru þarfar í réttarríki líkt og við búum í og telur höfundur, 

eins og fyrr segir, að heimild sem gefur dómstólum víðtækara svigrúm til þess að fella niður 

refsingu þegar aðstæður eru með þeim hætti að þær gefa tilefni til refsibrottfalls, með tilliti 

til allra aðstæðna, vera til hagsbóta við ákvörðun refsingar. Hvort sem litið er til haga 

gerandans sjálfs, fjölskyldu hans eða réttarvörslukerfisins. 

  

                                                        
91 Jón Þór Ólason (n. 12) 229–230. 
92 Ármann Snævarr (n. 58) 135–136. 
93 Ítarleg umfjöllun um heimildir framkvæmdarvaldsins hvað varðar náðun og reynslulausn má finna í köflum 
5.3 og 5.4 í ritgerð þessari. 



 38 

5. Brottfall viðurlaga vegna ástæðna sem síðar koma til 
5.1 Almennt 

Það getur komið til brottfalls viðurlaga eftir að sakfelldur maður hefur fengið dæmda refsingu 

fyrir dómstólum. Þetta eru ástæður sem koma til eftir að dómur hefur fallið. Nú verður vikið 

að umfjöllun um þær lagaheimildir sem geta leitt til þess að viðurlögin falli niður að einhverju 

leyti eða öllu við tiltekin atvik. Fjallað verður um ákvæði 2. mgr. 2. gr. hgl. sem kveður á um 

brottfall viðurlaga, en ákvæðið leiðir stundum til þess að viðurlög falli niður aðeins að hluta. 

Því næst verður vikið að þeim heimildum framkvæmdarvaldsins að fella á brott viðurlög 

dómþola í formi náðunar eða reynslulausnar. Fjallað verður ítarlega um gildandi löggjöf 

þessara heimilda, meðferð og réttaráhrif þeirra. Jafnframt verður fjallað um þá gagnrýni sem 

fullnustulög, og þá aðalega skilyrði reynslulausnar, hafa fengið á síðastliðnum árum og reynt 

verður að varpa ljósi á lögmæti þess að Fangelsismálastofnun sé falið það veigamikla hlutverk 

að yfirtaka ákvörðunarrétt yfir frjálsræði einstaklinga. Í lok kaflans verður fjallað um fyrningu 

refsingar, andlát sökunauts og gerð grein fyrir þeim úrræðum sem Fangelsismálastofnun 

hefur til þess að heimila föngum að afplána refsingu utan fangelsis. 

 Þar sem Fangelsismálastofnun spilar veigamikið hlutverk í að fullnusta refsingar, og 

tekur í raunar við af dómsvaldinu eftir að dómur hefur verið kveðinn upp, þá þykir rétt að gera 

stuttlega grein fyrir helstu hlutverkum stofnunarinnar hér. Hlutverki Fangelsismálastofnunar 

er lýst í 5. gr. fullnustulaga en þar segir meðal annars að stofnunin sjái um fullnustu refsinga 

og önnur verkefni í samræmi við ákvæði laganna. Stofnunin fer því með framkvæmdarvald í 

skilningi stjórnarskrárinnar. Í því framkvæmdarvaldi felst vald til að sjá um framkvæmd á þeim 

verkefnum sem lög mæla fyrir um að stjórnvöld skuli rækja.94 Enn fremur er kveðið á um 

hlutverk Fangelsismálastofnunar í 1. gr. reglugerðar nr. 240/2018 um fullnustu refsinga en þar 

segir að ásamt því að fullnusta refsidóma sé það hlutverk stofnunarinnar að gegna eftirliti 

með þeim sem frestað er ákæru gegn, dæmdir eru skilorðsbundið og gert að sæta eftirliti, fá 

skilorðsbundna reynslulausn, náðun eða frestun afplánunar. Fangelsismálastofnun hefur því 

veigamikið vald í ákvörðunum sem varða brottfall dæmdra viðurlaga, sem meðal annars 

verður fjallað um í kafla þessum. 

 

                                                        
94 Páll Hreinsson, Stjórnsýsluréttur: málsmeðferð (Codex 2013) 27. 
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5.2 Ákvæði 2. mgr. 2. gr. hgl.  

Ákvæði 2. gr. hgl. kveður á um áhrif refsinga ef hegningarlög breytist frá því að verknaðurinn 

var framinn, til þess tíma er refsingu hefur verið fullnægt að öllu leyti. 2. mgr. 2. gr. hgl. kveður 

enn fremur á um þau áhrif, ef refsinæmi verknaðar fellur á brott, eftir að refsing hefur verið 

dæmd fyrir slík brot en áður en refsing hefur að fullu verið framkvæmd95, í 2. mgr. 2. gr. hgl. 

segir:  

Falli refsinæmi verknaðar niður af öðrum ástæðum en síðast var getið, fellur 
refsing niður, sem dæmd hefur verið fyrir þann verknað, að því leyti, sem hún 
hefur þá ekki verið framkvæmd. Einnig falla þá niður aðrar afleiðingar verknaðar, 
sem refsinæmi hans að eldri lögum leiddi af sér, að undantekinni skyldu til greiðslu 
sakarkostnaðar. Bera má þá undir dómstól þann, sem dæmdi í því máli í héraði, 
eða dómstól á heimavarnarþingi aðilja, hvort refsing samkvæmt dóminum skuli 
falla eða lækka, ef dómurinn tekur jafnframt til fleiri brota. Niðurstöðu 
héraðsdóms má áfrýja. 

 
Líkt og orðalag ákvæðisins ber með sér er um að ræða refsibrottfall að þeim hluta sem 

refsingu hefur ekki verið fullnægt, nema um sé að ræða brottfall refsinæmis, sem segir í 

síðasta málslið 1. mgr. 2. gr. hgl. Tilgangur þessa ákvæðis er sá, að það þykir rétt að hinn 

dómfelldi hafi þann kost að bera það undir dómstóla, hvort refsing hans skuli á brott falla 

komi til þess að refsinæmi verknaðar hans falli á brott. Ákvæðið tekur til þess að refsing falli 

niður, sem og þær afleiðingar sem refsinæmi verknaðar hans að eldri lögum leiddu af sér, þó 

með þeirri undantekningu á skyldu til greiðslu sakarkostnaðar. Skyldunni til þess að greiða 

sakarkostnað, er haldið vegna þess að það er talið að hinn dómfelldi greiði þann kostnað sem 

hafi fallið til vegna verknaðarins sem var á sínum tíma refsiverður. 96 

 Ákvæði 2. mgr. 2. gr. hgl. hefur staðið óbreytt allar götur frá því að almenn 

hegningarlög tóku gildi þann 12. ágúst 1940. Við skoðun höfundar á þeim dómum sem vísa 

beinlínis til 2. mgr. 2. gr. hgl. sést að ekki hefur reynt mikið á ákvæðið fyrir dómstólum. Það 

hefur þó gerst í meiri mæli á síðustu árum og verður nú fjallað um þá dóma þar sem ákvæði 

2. mgr. 2. gr. hgl. hefur komið til kasta dómstóla. 

 Það reyndi á ákvæði 2. mgr. 2. gr. í dómi Hrd. 31. maí 2012 í máli nr. 591/2011. Í 

málinu höfðaði K mál gegn blaðamanninum J og krafðist meðal annars ómerkingar á 

ummælum sem birst höfðu í grein eftir J í DV. K höfðaði málið vegna ærumeiðandi aðdróttana 

                                                        
95 Alþt. 1939, A-deild, bls 354. 
96 sama heimild. 
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í skilningi 235. gr. hgl, því var ekki mótmælt af hálfu J að ummælin hefðu falið í sér 

ærumeiðandi aðdróttanir. Í greininni sem J birti hafði hann eftir nafngreindum viðmælendum 

sínum tiltekin ummæli, sem málið snérist um. Lágu fyrir í málinu yfirlýsingar þessara 

viðmælanda um að ummælin höfðu verið rétt eftir þeim höfð og birt með samþykki þeirra 

beggja. Lög um prentrétt nr. 15/1956 giltu um ábyrgð á efni rita, þar á meðal dagblaða þegar 

greinin var birt, en greinin var birt þann 12. nóvember 2010. Samkvæmt 2. mgr. 15. gr. laganna 

bar höfundur efnisins refsi- og fébótaábyrgð á því ef hann er nafngreindur, í þessu tilviki átti 

það við um J. 

 Hinn 21. apríl 2011 tóku þó lög um fjölmiðla nr. 38/2011 gildi, með tilkomu þeirra laga 

felldi það m.a. á brott 15. gr. laga um prentrétt. Í a. lið 1. mgr. 51. gr. fjölmiðlalaga er kveðið 

á um að sé ritefni réttilega haft eftir nafngreindum einstaklingi í fjölmiðlum ber hann sjálfur 

ábyrgð á eigin ummælum, hafi hann samþykkt birtingu þess. Af þeim sökum bæri J ekki 

refsiábyrgð á ummælum þessum, hefðu þau birst í grein eftir hann, eftir gildistöku 

áðurnefndra laga. Bar því J fyrir sig 2. gr. hgl. um ábyrgð sína, þannig að verknaðurinn sé ekki 

lengur refsinæmur vegna þess að lög um fjölmiðla tóku gildi. Dómurinn taldi að ákvæði 2. gr. 

hgl ætti að skýra sem svo að J hefði ekki verið dæmd refsing fyrir umrædd ummæli ef sú krafa 

hefði verið uppi. Þá tók dómurinn það fram að 2. mgr. 2. gr. hgl. segir að þegar svo stendur á, 

skuli falla niður aðrar afleiðingar verknaðar sem refsinæmi hans að eldri lögum leiddi af sér. 

Af ummælum í greinargerð með frumvarpi til almennra hegningarlaga mætti ráða að hér sé 

átt við viðurlög, önnur en refsingu, sem refsiverður verknaður hefði annars haft í för með sér 

fyrir sakaðan mann, svo sem sviptingu réttinda. Önnur réttaráhrif verknaðarins standa, eins 

og til dæmis skylda til að greiða brotaþola bætur, þrátt fyrir að refsing falli niður. Dómurinn 

taldi að þrátt fyrir að ómerking ummæla á grundvelli 241. gr. hgl. teljist til refsikenndra 

viðurlaga væri hún þó í eðli sínu staðfesting á því að óviðurkvæmileg ummæli, sem fela meðal 

annars í sér refsiverða aðdróttun í garð brotaþola, skuli vera að engu hafandi. Af þeirri ástæðu 

var niðurstaða Hæstaréttar sú að því úrræði yrði ekki jafnað í þessu samhengi til íþyngjandi 

viðurlaga á borð við réttindasviptingu. 

 Niðurstaða þessa dóms skýrir ákvæðið að miklu leyti, en til þess að ákvæði 2. mgr. 2. 

gr. hgl. verði beitt til þess að fella niður refsingu verður háttsemi hins ákærða að vera með 

þeim hætti að brot hans hafi afleiðingar af þeim verknaði sem refsinæmi hans að eldri lögum 

leiddi af sér. Er hér átt við viðurlög, önnur en refsingu, sem refsiverður verknaður hefði haft í 
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för með sér, svo sem sviptingu réttinda. Ákvæðið á ekki við um skaðabótaskyldu, enda eru 

skaðabætur ekki refsing í skilningi refsiréttar. 

 Til nánari skýringar á ákvæðinu ber að skoða nýlegan dóm Landsréttar, þar sem fallist 

hefur verið á að skilyrði 2. mgr. 2. gr. hgl hafi verið uppfyllt. Í dómi Landsréttar 26. nóvember 

2021 í máli nr. 722/2020 kom fram að W var með dómi Héraðsdóms Suðurlands 22. maí 2019 

sakfelldur fyrir að hafa ekið bifreið undir áhrifum fíkniefna og án ökuréttinda. Það kom fram í 

ákæru að í þvagsýni W hafi mælst tetrahýdrókannabínólsýra sem að W játaði að hafa innbyrt. 

Varðaði þessi háttsemi brot á 45. og 48. gr. þágildandi umferðarlaga nr. 50/1987. Með 

dómnum var W dæmdur í 30 daga fangelsi og sviptur ökuréttindum ævilangt. Hins vegar tóku 

ný umferðarlög gildi þann 1. janúar 2020 en með þeirri lagasetningu var fellt á brot það 

ákvæði að mæling á ávana- og fíkniefnum í þvagi ökumanns gæti, ein og sér, stofnað til 

refsiábyrgðar. 

 Af þeim sökum krafðist W þess við Héraðsdóm Suðurlands, að þau viðurlög sem 

honum voru gerð með fyrri dómi yrði felld niður með vísan til 2. mgr. 2. gr. hgl. Héraðsdómur 

Suðurlands hafnaði kröfu W. Sá úrskurður var ákærður til Landsréttar. Landsréttur taldi að 

skilyrði 2. mgr. 2. gr. hgl. væru uppfyllt af þeim sökum að fyrir lægi breytt mat löggjafans á 

refsinæmi verknaðar og viðurlög þau sem W var gert að sæta með fyrri dómi væru ekki lengur 

refsinæm eftir að ný umferðarlög tóku gildi. Af þeim sökum var fangelsisrefsing og 

ökuréttindasviptingin sem W var gert að sæta með fyrrnefndum héraðsdómi, að því marki 

sem að refsingin hafði ekki komið til framkvæmda, því felld niður. Þar sem að dómurinn tók 

einnig til brots gegn 1. mgr. 48. gr. eldri umferðarlaga, sem nú varðar við 1. mgr. 58. gr. nýrra 

umferðarlaga, var sú refsing samkvæmt henni lækkuð. Fangelsisrefsing W var felld niður í 

heild en fékk hann sekt fyrir akstur án tilskilinna ökuréttinda. 

 Til samanburðar er vert að skoða dóm Landsréttar 13. mars 2020 í máli nr. 339/2019. 

Í málinu voru málavextir á svipaða leið og í framangreindum dómi. Með dómi héraðsdóms var 

S sakfelldur fyrir samtals sjö umferðar- og fíkniefnalagabrot og dæmdur í óskilorðsbundið níu 

mánaða fangelsi, auk þess að vera sviptur ökurétti ævilangt og gert að sæta upptöku á 

fíkniefnum. Eftir uppkvaðninguna tóku ný umferðarlög gildi, sbr. umfjöllun hér að framan. Af 

þeim sökum var refsing vegna verknaðar samkvæmt einum ákærulið, þar sem S var gefið að 

sök að hafa ekið bifreið óhæfur til að stjórna henni vegna þess að fundist hafi 

tetrahýdrókannabínólsýra í þvagi hans, því felld niður með vísan til 2. mgr. 2. gr. hgl. Að öðru 

leyti staðfesti Landsréttur hina sex ákæruliðina og sakfellingu S fyrir þá háttsemi en dómurinn 
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taldi að verknaðurinn þar sem refsing var felld niður hafi ekki áhrif á refsingu sem ákærða var 

gerð í málinu fyrir önnur brot. Það var vegna þess að fyrir hin sex brotin var hann ákærður 

fyrir þá háttsemi sem hann hafði uppi vegna þess að þar fundust ávana- og fíkniefni ásamt 

slævandi lyfjum í blóði hins ákærða og voru þau ákvæði sem að háttsemi hans braut gegn, 

heimfærð á ákvæði nýrra umferðarlaga, sem voru efnislega samhljóð þeim ákvæðum sem 

voru í eldri umferðarlögum.  

 Umfjöllun um framangreinda dóma varpa ljósi á hvernig 2. mgr. 2. gr. hgl. er beitt í 

framkvæmd. Til þess að refsing verði felld niður með vísan til 2. mgr. 2. gr. þarf verknaður hins 

sakfellda að vera þess eðlis að hún sé ekki lengur refsinæm. Breyting þarf að hafa orðið á 

lögum þeim sem brotið varðar og verður lagasetningin að bera þess vitni að um breytt mat 

löggjafans á refsinæmi verknaðar sé að ræða. Refsing sú sem dæmd hefur verið fyrir verknað, 

fellur niður að því marki sem hún hefur ekki verið framkvæmd, sbr. 2. mgr. 2. gr. hgl. Jafnfrat 

falla aðrar afleiðingar verknaðar niður, sem refsinæmi eldri laga leiða af sér, að undantekinni 

skyldu til greiðslu sakarkostnaðar. Þrátt fyrir að verknaður teljist til refsikenndra viðurlaga er 

ekki hægt að bera fyrir sig ákvæði 2. mgr. 2. gr. hgl., þegar um er að ræða bótagreiðslur til 

brotaþola vegna þess að ákvæðið á við um viðurlög, önnur en refsingu, sem refsiverður 

verknaður hefur í för með sér fyrir sakaðan mann, svo sem sviptingu réttinda. Brottfall 

viðurlaga getur komið til í einungis hluta af þeim ákæruliðum sem hinn ákærði er sakaður um, 

sbr. ofangreindan dóm Landsréttar. nr. 339/2019.  

 Til enn frekari skýringa á ákvæðinu er vert að fjalla um dóm Hrd. 9. desember 2021 í 

máli nr. 30/2021 þar sem maður var ákærður fyrir umferðarlagabrot með því að hafa ekið 

bifreið í tvö skipti undir áhrifum ávana- og fíkniefna og fyrir fíkniefnalagabrot, við meðferð 

málsins játaði hinn ákærði sök í málinu. Ríkissaksóknari áfrýjaði málinu til Hæstaréttar til þess 

að fá úrlausn réttarins um 3. gr. hgl. Við ákvörðun refsingar fyrir Landsrétti taldi rétturinn að 

vegna þess að með gildistöku nýrra umferðarlaga nr. 77/2019 hafi fyrri brot hans ekki verið 

lengur refsiverð og því ekki litið til þess við ákvörðun refsiviðurlaga. 

Við ákvörðun viðurlaga í Hæstarétti var hins vegar litið til sakaferils ákærða, þar á 

meðal dóms sem ákærði fékk með dómi réttarins, sex árum fyrr. Í þeim dómi var ákærði 

sakfelldur fyrir akstur undir áhrifum ávana- og fíkniefna sem mældist þá í þvagi hans, en var 

sú háttsemi ekki lengur refsiverð þegar ný umferðarlög nr. 77/2019 voru lögfest. Í því 

sambandi taldi rétturinn að það bæri að hafa það í huga að með gildistöku nýrra umferðarlaga 

nr. 77/2019 var eingöngu um að ræða breytingu á viðmiðum sem löggjafinn taldi áður 
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nægilegan grundvöll til að álykta að ökumaður væri óhæfur til að stjórna ökutæki. Voru því 

þau viðmið í engu háð því að staðreynt væri hvort ökumaður væri í raun undir áhrifum ávana- 

og fíkniefna. Hæstiréttur taldi að með fyrirmælum 3. gr. hgl. sem kveður á um ítrekunaráhrif 

eldri dóma, og lögskýringargögnum með því ákvæði að tekið væri af skarið um ítrekunaráhrif 

refsiákvörðunar standi óbreytt, þrátt fyrir það að verknaður sá sem dæmt var fyrir í eldra 

málinu væri eftir nýrri lögum talinn refsilaus. Þrátt fyrir að umferðarlög mæli ekki fyrir um 

lögbundin ítrekunaráhrif að því er refsingu varðar, byggir dómvenja á að litið sé til brotaferils 

manns við ákvörðun refsingar á hliðstæðum sjónarmiðum og ítrekunaráhrifa þar sem þeirra 

er getið í lögum. Með þessu mælir löggjafinn fyrir um að ekki skuli afmá bindandi réttaráhrif 

dóma sem gengið hafa um þann ákærða í gildistíð eldri laga, haldi hann áfram brotaferli á 

sams konar brotum, þrátt fyrir að lög mæli síðar fyrir um að refsinæmi falli niður eða eftir 

atvikum breytist. Fyrirsjáanlegt er þegar fyrra brotið er framið og í því dæmt á grundvelli 

gildandi laga, hafi það brot áhrif á ákvörðun viðurlaga við ítrekuðum brotum af sama toga sem 

framin eru síðar. Einnig taldi Hæstiréttur það ljóst að afstaða löggjafans við gildistöku 

stjórnarskrárinnar um að 1. mgr. 69. gr. stjórnarskrárinnar væri ekki ætlað að breyta gildandi 

túlkun á 1. og 2. gr. hgl. og breytti það engu um gildi 3. gr. sömu laga. Til rökstuðnings því taldi 

Hæstiréttur að sú regla yrði ekki leidd af framkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu um 

skýringu á 7. gr. mannréttindasáttmálans að óheimilt sé að líta til ítrekunaráhrifa fyrri brota 

þegar refsing er ákveðin þótt refsinæmi slíkra brota hafi síðar verið fellt niður. Jafnframt 

komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að til þess að það komi til greina að slá því föstu að 

fyrirmæli 3. gr. hgl. fáist ekki staðist vegna ákvæða mannréttindasáttmálans verði að minnsta 

kosti að liggja skýrt fyrir að íslensk lög fari í bága við þau eða eftir atvikum í ljósi dóma 

mannréttindadómstólsins. Það sé í höndum löggjafans að taka afstöðu til hvort ákjósanlegt sé 

að breyta eða fella niður fyrirmæli 3. gr. hgl. um ítrekunaráhrif eða móta nýja stefnu í þeim 

efnum. Í dómi Landsréttar 4. mars 2022 í máli nr. 468/2021 var sama niðurstaða við ákvörðun 

refsingar og í framangreindum dómi, þ.e. að þrátt fyrir að refsinæmi fyrri refsingar falli niður 

hefur það samt sem áður ítrekunaráhrif. 

Niðurstöður ofangreindra dóma slá því föstu að 3. gr. hgl. sem kveður á um 

ítrekunaráhrif eldri dóma, haldist óbreytt þrátt fyrir að verknaður sá sem dæmt var fyrir í eldra 

máli væri eftir nýrri löggjöf talinn refsilaus. 

 Þegar beita á 2. mgr. 2. gr. hgl og fá fellda úr gildi refsingu og önnur viðurlög sem 

sakfelldum manni er gert að sæta með dómi, segir í 4. ml. 2. mgr. 2. gr. hgl. að áfrýja megi 



 44 

niðurstöðu héraðsdóms um hvort refsing samkvæmt dómi skuli felld niður eða lækkuð á 

grundvelli 1. ml. sömu málsgreinar. Í þessu ljósi er áhugavert að skoða úrskurð Landsréttar 

19. nóvember 2020 í máli nr. 626/2020 en þar leitaði varnaraðili endurskoðunar á úrskurði 

Héraðsdóms Suðurlands þar sem hafnað var kröfum hans um að felld yrði úr gildi refsing og 

önnur viðurlög sem honum var gert að sæta með dómi Héraðsdóms Suðurlands árið 2019, 

um málskotið var vísað til 4. ml. 2. mgr. 2. gr. hgl. Í málinu vísaði dómurinn til þess að heimild 

til að kæra til Landsréttar úrlausn héraðsdóms, sem var í formi úrskurðar, yrði ekki leidd af 

ákvæði 2. mgr. 2. gr. hgl. sem samkvæmt orðum sínum mæli fyrir um að málskot eigi sér stað 

með áfrýjun. Þá tók dómurinn það fram að heimild til að kæra úrlausn héraðsdóms væri hvorki 

að finna í ákvæðum laga um meðferð sakamála né öðrum lögum. Af þeim sökum var málinu 

vísað frá Landsrétti.  

 Niðurstaða ofangreinds dóms sýnir að ekki er hægt að kæra úrskurð héraðsdóms til 

Landsréttar heldur þarf að áfrýja úrskurðinum til þess að hann sé tekinn til efnislegrar 

meðferðar hjá æðra dómstigi.  

 

5.3 Náðun og almenn sakaruppgjöf 
5.3.1 Almennt 

Náðun er úrræði sem rekja má aftur í aldir, en hér á árum áður var úrræðið í höndum 

þjóðhöfðingja til að milda refsingar dómstóla.97 Náðun er skilgreind í 18. tl. 2. gr. laga um 

fullnustu refsinga, sem eftirgjöf refsingar að hluta eða öllu leyti. Það skiptir ekki máli hvort um 

sé að ræða refsivist eða fésekt, náðun tekur hins vegar ekki til annarra viðurlaga eins og 

sviptingar leyfa eða réttinda.98 Refsingu ber að fullnægja eftir efni þeirra og er náðun einungis 

veitt í undantekningar tilfellum, þar sem að sterk rök mæli með því að fella refsingu niður. 

Náðun kemur einungis til greina ef reglur um reynslulausn koma ekki að gagni.99  

 29. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 kveður á um að það sé í höndum 

forseta Íslands að náða menn og veita almenna uppgjöf saka ef ríkar ástæður eru til. Náðun á 

við um ákveðið tilvik eftir að dómur er fallinn, almenn sakaruppgjöf er hins vegar víðtækara 

eðlis og á við án tillits til persónulegra ástæðna og fer eftir almennri reglu, sakaruppgjöf er 

                                                        
97 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 17) 188. 
98 Ólafur Jóhannesson, Stjórnskipun Íslands (2. útgáfa, Iðunn 1978) 379. 
99 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 17) 51. 
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fátíð í framkvæmd hér á landi.100 Af þeim sökum er ekki tilefni til að fjalla frekar um 

sakaruppgjöf í ritgerð þessari. 

  

5.3.2 Málsmeðferð náðunarbeiðna 

Náðunarbeiðni er send til dómsmálaráðuneytisins sem tilkynnir Fangelsismálastofnun um 

beiðnina og óskar eftir gögnum. Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. laga um fullnustu refsinga skal 

dómsmálaráðherra skipa þriggja manna náðunarnefnd, til þriggja ára í senn. Nefndin kemur 

saman mánaðarlega og skilar síðan ráðherra rökstuddri tillögu um afgreiðslu náðunarbeiðna, 

sbr. 3. mgr. sömu greinar. Málsmeðferð fyrir nefndinni er skrifleg, sbr. 6. mgr. 13. gr. laga um 

fullnustu refsinga. Náðunarnefnd metur hvort það séu rök sem mæla fyrir því að fella niður 

refsingu með náðun. Ef náðunarbeiðnin er samþykkt af ráðherra er send tillaga til forseta 

Íslands. Samkvæmt 2. mgr. 16. gr. fullnustulaga er fullnustu refsinga frestað þegar 

náðunarbeiðni er lögð fram og hefst afplánun ekki fyrr náðunarbeiðnin hefur verið afgreidd. 

Skilyrði þess að náðunarbeiðnin sé afgreidd eru þau að beiðnin má ekki koma seinna en 

hálfum mánuði áður en afplánun refsingar skal hefjast. Náðunarbeiðni frestar þó ekki 

fullnustu sé dómþoli að afplána aðra refsingu.101 Hins vegar getur náðun verið veitt hvort 

heldur áður en til fullnustu á refsingu kemur eða eftir að afplánun dómþola er hafin. Ef náðun 

er veitt er hún ætíð skilorðsbundin til nokkurra ára.102 

 

5.3.3 Skilyrði náðunar 

Engin lögbundin skilyrði eru fyrir veitingu náðunar en ýmis sjónarmið eru höfð í huga við það 

mat. Við veitingu náðunar er almennt gert ráð fyrir því að fyrir hendi séu ákveðnar aðstæður 

hjá dómþola sem myndi gera afplánun refsingar sérstaklega þungbæra eða mjög óeðlilega. 

Langoftast eru þessar ástæður tilkomnar eftir að dómur er kveðinn upp. Helstu ástæður þess 

að náðun sé veitt eru alvarlegt líkamlegt eða andlegt heilsufar, erfið félagsleg staða eða erfiðar 

félagslegar aðstæður náðunarbeiðanda.103 Í áliti UA frá 13. ágúst 1998 í máli nr. 2144/1997 

kvartaði náðunarbeiðandi til umboðsmanns Alþingis vegna ákvörðunar dóms- og 

kirkjumálaráðuneytisins um að hafna náðunarbeiðni hans. Af þeim sökum kallaði 

                                                        
100 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (2. útgáfa, Háskólaútgáfan 1999) 412. 
101 „Náðun“ (Dómsmálaráðuneytið) <https://www.stjornarradid.is/verkefni/log-og-rettur/fullnusta-
refsinga/nadun/> skoðað 10. apríl 2022. 
102 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 17) 192. 
103 „Náðun“ (n. 100). 
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umboðsmaður Alþingis eftir skýringum, frá dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, á þeim 

sjónarmiðum sem lægju að baki mati náðunarnefndar á því hvort sterk rök mæltu með því að 

fella niður refsingu með náðun. Í þeim skýringum sem ráðuneytið gaf umboðsmanni Alþingis 

var kveðið á um að ýmis sjónarmið séu höfð í huga við mat á náðunarbeiðnum. Þau sjónarmið 

sem horft er til eru meðal annars alvarlegt heilsuleysi dómþola, miklar og óvenjulegar 

þjáningar vegna brotsins eða málsmeðferðarinnar. Jafnframt er tekið inn í matið hvort að 

nýjar upplýsingar sem voru ljósar við dómsmeðferðina hefðu haft áhrif til mildunar dómsins. 

Jafnframt er litið til þess hvort óvenjulangt sé liðið frá dómsuppkvaðningu og það sé ekki 

tilkomið vegna umsækjanda. Við matið er sérstaklega mikil áhersla lögð á hversu alvarlegt 

brotið er, ef brotið er alvarlegt þurfa veigameiri ástæður að liggja fyrir til að náðun sé veitt.104  

 Af þeim sjónarmiðum sem fram koma í framangreindu áliti umboðsmanns Alþingis má 

sjá að þeir einstaklingar sem geta farið fram á náðun eru þeir einstaklingar sem ekki eru virkir 

í afbrotum og eru að bíða eftir að geta afplánað sína refsingu. Biðtími eftir afplánun 

óskilorðsbundinna refsinga er mikill og er vaxandi vandi á Íslandi vegna skorts á 

fangarýmum.105 Það verður til þess að dómþolar geta þurft að bíða í lengri tíma eftir því að 

geta hafið refsingu og gæti þá verið ráðlagt að sækja um náðun. Öll þau sjónarmið sem nefnd 

hafa verið hér að framan geta því átt við um náðunarbeiðendur. Þeir einstaklingar sem fá 

óskilorðsbundinn dóm þurfa alla jafna að þola miklar þjáningar við málsmeðferðina. Dómþoli 

getur misst vinnuna eða átt við andlega kvilla sem rekja má til þeirrar óvissu sem einstaklingar 

þurfa að þola þegar þeir eru dæmdir. Það er ljóst að gert er ráð fyrir því að fullnusta refsinga 

komi í beinu framhaldi af því að dómur verði hæfur til fullnustu, en til þess að fá náðun verður 

það ekki dómþola um að kenna að dómur sé ekki fullnustaður innan hæfilegs tíma vegna álags 

í fangelsum landsins. 

 

5.3.4 Tölfræði 

Á vef Stjórnarráðsins liggja fyrir tölulegar upplýsingar um náðanir.106 Þar hafa verið teknar 

saman umsóknir um náðanir frá árunum 1997-2017. Í tölfræðinni má sjá að á þessum árum 

hafa samtals 489 umsóknir komið inn á borð náðunarnefndar og af þeim hefur verið fallist á 

náðun í 79 tilvikum, 41 umsókn hefur verið vísað frá og 369 umsóknum hefur verið synjað. 

                                                        
104 Sjá einnig: Gunnar G. Schram (n. 99) 417; Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 17) 190–191. 
105 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 399 - 332. mál. 
106 „Náðun“ (n. 100). 
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Helstu ástæður þess að náðun hafi verið veitt er alvarlegt líkamlegt heilsufar 

náðunarbeiðanda en það hefur verið gert í 45 skipti, alvarlegt andlegt heilsufar 

náðunarbeiðanda í 37 skipti, erfið félagsleg staða eða erfiðar félagslegar aðstæður 

náðunarbeiðanda í 12 skipti og í fjögur skipti hefur það verið vegna alvarlegs líkamlegs 

heilsufars ungs afkomanda náðunarbeiðanda. Það ber þó að athuga að oft á fleiri en ein 

ástæða við um hvern náðunarbeiðanda.  

 Þegar tölfræðin um náðanir er skoðuð má sjá að þau lög sem brotið var gegn og fallist 

var á náðun vegna voru oftast brot á umferðarlögum eða í 43 skipti. Því næst eru það 

skattalagabrot eða í 10 skipti og í níu skipti hafa það verið fíkniefnabrot en brot gegn öðrum 

lagabálkum hafa verið í færri skipti. Þegar skoðuð eru ákvæði hegningarlaga sem náðunarhafi 

hefur brotið á má sjá að það er oftast brot á 244. gr. hgl um þjófnað eða í 10 skipti og því næst 

eru það brot á 155. gr. hgl um skjalafals, önnur ákvæði eru í færri skipti. Það er þó eins og á 

við í ástæðum þess að náðun sé veitt, að oft hefur náðunarbeiðandi brotið gegn fleiru en einu 

lagaákvæði og/eða fleirum en einum lagabálki.107 

 Eins og fram hefur komið er náðun ætíð skilorðsbundin í nokkur ár, en á árunum 1997-

2017 voru 49 af þeim 79 tilvikum, þar sem fallist var á náðun, skilorðsbundnar í tvö ár. 

Skilorðsbinding náðunar var engin í þremur tilvikum.108 Það má því sjá að þegar dómþola er 

veitt náðun er venjan sú að hún sé ákveðin skilorðsbundin í tvö ár.  

 

5.3.5 Tillögur til styttingar á boðunarlista til afplánunar refsinga 

Þann 9. mars 2020 skipaði þáverandi dómsmálaráðherra, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, 

starfshóp sem fékk það hlutverk að móta nýjar tillögur til úrbóta sem áttu að hafa það 

markmið að stytta boðunarlista til afplánunar refsinga og jafnframt að koma í veg fyrir enn 

frekari fjölgun fyrningu refsinga. Enn fremur áttu tillögurnar að tryggja að sérstök og almenn 

vernaðaráhrif refsinga væru virk. Var þessi starfshópur settur saman vegna þess að fangelsin 

á Íslandi gátu ekki sinnt fullnustu allra dæmdra fangelsisrefsinga og voru þann 22. apríl 2020, 

638 einstaklingar á boðunarlista og heildarrefsitími til fullnustu í árum jókst um 35% á milli 

áranna 2018-2019.109 

                                                        
107 sama heimild. 
108 sama heimild. 
109 „Tillögur starfshóps dómsmálaráðherra til aðgerða sem stytta eiga boðunarlista til afplánunar refsinga“ 
(Dómsmálaráðuneytið 2020) <https://www.stjornarradid.is/library/04-
Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Till%C3%B6gur%20starfsh%C3%B3ps%20d%C3%B3msm%C3%A1lar%C3%A1
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 Ein af þeim tillögum sem starfshópurinn lagði til var sú, að þeir sem búnir voru að vera 

lengur en þrjú ár á boðunarlista Fangelsismálastofnunar og fengu dóm vegna minni háttar 

brota, sem og að eiga ekki ólokin mál í refsivörslukerfinu, áttu að vera veitt skilorðsbundin 

náðun. Með slíkri aðgerð taldi hópurinn að hægt væri að fækka töluvert á boðunarlistanum. 

Jafnframt kom fram að löng bið eftir afplánun í fangelsi er í raun viðbótarrefsing sem getur 

haft veruleg áhrif á dómþola. Með aðgerð sem þessari taldi starfshópurinn að hægt væri að 

fækka töluvert á boðunarlistanum líkt og gert var í Danmörku árið 2005. En í júní 2020 þegar 

skýrsla starfshópsins var birt voru 116 einstaklingar á boðunarlista Fangelsismálastofnunar 

sem höfðu verið það í þrjú ár eða lengur.  

 Dómsmálaráðherra hrinti svo þessari tillögu í framkvæmd, en ekki þurfti til þess 

sérstaka lagabreytingu og átti þessi framkvæmd við um þá menn sem uppfylltu þau skilyrði 

að hafa beðið í lengur en þrjú ár, höfðu ekki hlotið dóm fyrir stórfellt brot í skilningi laganna, 

og hefðu ekki brotið af sér á þeim tíma sem þeir biðu eftir afplánun.110 

 
5.3.6 Réttaráhrif náðunar 

Náðun felur í sér eftirgjöf refsingar, hvort sem um ræðir fangelsisrefsingu eða fésekt. Náðun 

getur falið í sér niðurfellingu refsinga eða eftir atvikum lækkun hennar. Þrátt fyrir að dómþoli 

verði náðaður halda önnur réttaráhrif dómsins gildi sínu, svo sem réttindasvipting, 

eignaupptaka og ítrekunaráhrif. Þegar dómþoli er náðaður er refsingu fullnægt á því 

tímamarki sem dómþoli hlýtur náðun og standist skilorð náðunar, sé hún til staðar.111 

 
5.4 Reynslulausn 

Afplánunartími dómþola er yfirleitt skemmri en sá tími, sem refsivistardómur hljóðar upp á. 

Slík stytting er vegna heimilda í fullnustulögum sem kveða á um að veita dómþolum eftirgjöf 

refsingar að hluta eða öllu leyti. Reynslulausn er nú á tímum mikilvægust þessara heimilda. 

Reglur um reynslulausn fela í sér eftirgjöf refsivistar að hluta, en náðun er víðtækari sökum 

þess að hún getur falið í sér fulla eftirgjöf refsingar, hvort sem það er gert með skilyrðum eða 

                                                        
%C3%B0herra%20til%20a%C3%B0ger%C3%B0a%20sem%20stytta%20eiga%20bo%C3%B0unarlista%20til%20af
pl%C3%A1nunar%20refsinga.pdf> skoðað 4. apríl 2022. 
110 „Ætlar að náða tugi brotamanna“ (RÚV, 3. október 2020) <https://www.ruv.is/frett/2020/10/03/aetlar-ad-
nada-tugi-brotamanna> skoðað 4. apríl 2022. 
111 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 17) 194. 
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án þeirra. Enn fremur er náðunarheimildin ekki bundin við refsivist eins og reynslulausn, 

heldur tekur einnig til fésekta.112   

Reynslulausn er ætlað að hjálpa fanganum að koma undir sig fótunum eftir 

fangelsisvist, er það yfirleitt gert með því að setja fanganum ákveðin skilyrði til aðhalds og 

stuðnings á þeim tíma sem reynslulausnin varir. Reynslulausn á því að brúa bilið á milli 

fangelsisvistar og frelsis.113 Um reynslulausn er fjallað í VIII. kafla fullnustulaga, í kaflanum er 

kveðið á um að þeir fangar sem afplána óskilorðsbundna fangelsisrefsingu geta fengið 

tækifæri á að koma undir sig fótunum og hefja líf á ný eftir fangavist. Úrræðið hefur það 

hlutverk að draga úr skaðsemi fangavistunar og losa fanga út í samfélagið þegar aðstæður 

gefa tilefni til. Reynslulausn er úrræði, þar sem taka á tillit til breyttra hegðunar fangans og til 

breyttra aðstæðna hans eftir dómsuppkvaðningu og birtingu dóms og stuðlar reynslulausn 

jafnframt að hóflegri notkun náðunar.114  

 

5.4.1 Gildandi löggjöf um reynslulausn 

Í 80. gr. fullnustulaga er kveðið á um skilyrði reynslulausnar. Í 1. mgr. ákvæðisins er að finna 

hina almennu reglu um reynslulausn en þar segir að Fangelsismálastofnun geti ákveðið að láta 

fanga lausan til reynslu eftir að hann hafi afplánað tvo þriðju hluta refsitímans. Á þessari reglu 

er að finna tvær undantekningar. Kveðið er á um fyrri undantekninguna í 2. mgr. 80. gr. 

laganna en þar segir að heimilt sé að veita fanga, sem ekki afplánar refsingu fyrir alvarlegt eða 

gróft afbrot eða tilraun til slíks brots, reynslulausn að helmingi refsitímans liðnum. Þrátt fyrir 

þessa reglu getur Fangelsismálastofnun engu að síður gert undantekningar á henni þó að 

fanginn afpláni refsingu fyrir alvarlegt eða gróft afbrot. Til þess að þeirri heimild sé beitt þurfa 

persónulegar ástæður, framkoma og hegðun fanga í refsivistinni að mæla með því, sbr. 3. mgr. 

80. gr. fullnustulaga. Hin undantekningarheimildin á hinni almennu reglu var tekin upp við 

gildistöku nýrra fullnustulaga, en undantekninguna er að finna í 4. mgr. 80. gr. laganna. Þar er 

kveðið á um heimild til þess að veita fanga sem er 21 árs eða yngri reynslulausn að einum 

þriðja hluta refsitímans liðnum, ef hegðun hans og framkoma hefur verið með ágætum. Auk 

þess þarf hann að hafa þegið viðeigandi meðferð og tekist á við vímuefnavanda sinn, hafi hann 

verið til staðar. 

                                                        
112 sama heimild 174. 
113 sama heimild 49. 
114 sama heimild. 
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Allir fangar sem afplána fangelsisrefsingu eiga því tækifæri á lausn til reynslu þegar að 

minnsta kosti helmingur refsitímans er liðinn. Á því eru þó undantekningar sem finna má í 5. 

og 6. mgr. 80. gr. fullnustulaga en þar er kveðið á um þá fanga sem að jafnaði verði ekki veitt 

reynslulausn. Þeir fangar sem falla undir þau ákvæði eru þeir sem grunaðir eru um refsiverðan 

verknað og eru þar að leiðandi með mál til meðferðar í réttarvörslukerfinu og ekki sé dráttur 

á málinu sem er ekki af völdum fangans. Þeir fangar sem teljast síbrotamenn eða þeir sem 

ítrekað hefur verið veitt lausn til reynslu og rofið skilorð hennar, verður ekki aftur veitt 

reynslulausn. Sama gildir ef aðstæður eru með þeim hætti að óráðlegt telst vegna haga 

fangans eða með tilliti til hagsmuna almennings, svo sem þegar fangi telst hættulegur öðrum 

samkvæmt mati sérfræðinga eða ef hann hefur sýnt af sér ámælisverða hegðun í afplánun. 

Jafnframt er ekki talið unnt að beita reynslulausnarreglunum um blandaða refsidóma, þar sem 

hluti dæmdrar refsivistar er óskilorðsbundinn en hinn skilorðsbundinn. 

 Reynslulausn er ætíð lögbundin því skilyrði að aðili gerist ekki sekur um refsiverðan 

verknað á reynslutímanum en auk þess má ákveða að reynslulausn verði bundin sérstökum 

skilyrðum sem talin eru upp í 1.-5. tl. 2. mgr. 81. gr. laganna, allan eða tiltekinn hluta 

reynslutímans. Í fyrsta lagi má ákveða að dómþoli skuli háður umsjón og eftirliti 

Fangelsismálastofnunar og hlíti fyrirmælum hennar. Þótt þetta skilyrði sé ekki lögbundið er 

því nær undantekningalaust beitt í framkvæmd. Fangelsismálastofnun annast sjálf eftirlitið en 

gæti falið það öðrum þegar sérstaklega stendur á. Eftirlitsmenn geta verið vinir eða 

fjölskyldumenn þess, er reynslulausnar nýtur. Eftirlitstíminn getur verið styttri en 

reynslutíminn og gerir ákvæðið ráð fyrir talsverðum sveigjanleika. Eftirlitstíminn getur til 

dæmis komið til eftir að reynslutíminn hefst.115 Fangelsismálastofnun getur sett fyrirmæli um 

ákveðna hluti og má þar meðal annars nefna vinnu, menntun, dvalarstað, umgengni við menn 

og iðkun tómstundastarfa. Enn fremur er hægt að setja skilyrði um að aðili neyti hvorki ávana- 

og fíkniefna né áfengis og að aðili fái sérstaka meðferð innan eða utan stofnunar. Slík vistun 

getur þó ekki staðið lengur en til loka refsitímans. Þegar lög nr. 129/2011 tóku gildi var bætt 

við heimildir Fangelsismálastofnunar, á þá leið að stofnunin gæti látið aðila sem veitt er 

reynslulausn ganga með búnað á sér sem gerir þeim kleift að fylgjast með ferðum hans í takt 

                                                        
115 sama heimild 183. 
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við þau fyrirmæli sem stofnunin hafði sett honum. Var þetta talið bót á því þegar aðilar sem 

þarf að hafa miklar gætur á er veitt reynslulausn.116  

 Í tillögum starfshóps dómsmálaráðherra sem fjallað var um í kafla 5.3.4 hér að framan 

var einnig að finna tillögur um breytingu á reynslulausn sem tóku gildi með bráðabirgðalögum 

nr. 98/2021. Þar var kveðið á um að Fangelsisstofnun yrði tímabundið heimilt að veita föngum 

með styttri refsingu en 90 daga óskilorðsbundið fangelsi rétt til lausnar á reynslu tíu dögum 

áður en til reynslulausnar kæmi. Var þetta bráðabirgðarákvæði sett í lögin á meðan unnið væri 

að styttingu boðunarlistans. Ákvæðið gildir til 1. júlí 2024.  

 

5.4.2 Málsmeðferð og skilorðsrof reynslulausnar 

Umsókn dómþola er upphaf og grundvöllur málsmeðferðarinnar en það kemur þó hvergi 

fram, hvorki í lögum né reglugerðum. Litið er svo á að fyrir þessu hafi skapast venja.117 Það er 

Fangelsismálastofnun sem fer með meðferð reynslulausnar og hefur þar af leiðandi heimild 

til þess að gefa eftir refsingu sem dómstólar hafa þegar dæmt. Stofnunin ákveður hvort fangi 

skuli látinn laus til reynslu og fer það eftir því í hvaða brotaflokki fanginn er í, það er hvort 

hann sé laus til reynslu eftir tvo þriðju hluta refsitímans eða helming refsitímans. Þau atriði 

sem stofnunin horfir til við ákvörðunartöku á því hvort fangi skuli látinn laus til reynslu eru 

sambærileg þeim heimildum sem dómstólar hafa við ákvörðun refsingar, sbr. 1. mgr. 70. gr. 

hgl. Þau sjónarmið sem horft er til við matið er til dæmis alvarleiki brots, aldur, hegðun fanga 

á meðan á afplánun stendur og persónulegar aðstæður.118 

 Ákvæði 82. gr. fullnustulaga fjallar um skilorðsrof í reynslulausn og hvernig við þeim 

skuli bregðast. Greina verður á milli þess, hvort almenna, lögbundna skilyrðið sé rofið með 

nýju afbroti eða brotið sé á hinum sérstöku skilyrðum með athöfnum eða vanrækslu. Þegar 

skilorðsrof verður fjallar dómstóll einungis um málið ef lögregla hefur rannsókn, fyrir lok 

reynslutíma, gegn honum sem sakborningi. Sá dómstóll sem fjallar um málið ákveður þá 

refsingu í einu lagi fyrir það brot sem dæmt er um með hliðsjón af þeirri refsivist sem ólokið 

er, samkvæmt reglum 60. gr. hgl. Refsivist eftir eldri dómi er þannig virt með sama hætti og 

skilorðsdómur.119 Ef skilyrði reynslutíma eru rofin að öðru leyti er það hlutverk 

                                                        
116 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 399 - 332. mál, athugasemdir við 81. gr. 
117 Sigrún Ágústsdóttir (n. 87) 47. 
118 sama heimild 50–51. 
119 Sjá m.a. dóm Hrd. 4. febrúar 2010 í máli nr. 618/2009. og dóm Hrd. 6. apríl 1990 í máli nr. 281/1989. 
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Fangelsismálastofnunar að ákveða hvað skuli gera. Stofnunin hefur úr ýmsum úrræðum að 

velja. Hún ákveður hvort breyta skuli skilyrðum reynslulausnarinnar, lengja skuli reynslutíma 

eða að dómþoli taki út þá refsingu sem eftir stendur. Í breyttum skilyrðum getur falist meðal 

annars að stofnunin setji ný eða viðbótarskilyrði enda falli þau innan marka 2. mgr. 81. gr. 

fullnustulaganna. 

 Þrátt fyrir að dómþoli gerist uppvís um skilorðsrof á reynslutíma og þurfi að afplána 

eftirstöðvar refsingar sökum þess, má veita reynslulausn að nýju. Um þá reynslulausn gilda 

almennar reglur. Meðferð nýrra reynslulausnarbeiðna er sú sama og upphaf nýrra beiðna, 

þ.e. Fangelsismálastofnun hefur umsjón með beiðninni og aflar allra þeirra gagna sem þörf er 

á til þess að meta beiðnina.120 Til eru þó frávik sem lögfest eru í 5. mgr. 82. gr. fullnustulaganna 

en þar er meðal annars kveðið á um að sé dómþoli látinn hefja afplánun að nýju vegna 

skilorðsrofs, þá er sá tími dreginn frá sem dómþoli hefur áður notið reynslulausnar. Þetta er 

þó einungis gert ef brotið var á öðrum skilyrðum en þeim að fremja ekki annað brot á 

reynslutímanum. 

 

5.4.3 Réttaráhrif reynslulausnar 

Réttaráhrif reynslulausnar eru eins og réttaráhrif náðunar, á þann veg að bæði þessi úrræði 

fela í sér að refsingu telst fullnægt á því tímamarki, er dómþoli fékk reynslulausn, en að því 

tilskildu að ekki hafi verið tekin ákvörðun um að dómþolinn taki úttekt ólokinnar refsivistar, 

áður en reynslutíminn rennur út. 121 

 

5.4.4 Gagnrýni 

Reynslulausn er, eins og náðun, dæmi um heimild framkvæmdarvaldsins til að gefa eftir 

refsingu sem dómstólar hafa dæmt, eða að breyta refsingunni í annað vægara form. 

Reynslulausn er eitt þeirra úrræða þar sem framkvæmdarvaldið getur tekið fram fyrir 

hendurnar á dómsvaldinu. Slíkar ákvarðanir framkvæmdarvaldsins eru taldar heimilar innan 

ákveðinna marka.122 

Umræðan um reynslulausn hefur verið nokkuð hávær síðastliðin ár. Það er gjarnan 

vegna þess að fangelsi landsins eru yfirfull og boðunarlistinn lengist með tímanum. Eins og 

                                                        
120 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 17) 187. 
121 sama heimild 188. 
122 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (n. 6) 153. 
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fyrr segir var með lögum nr. 98/2021 sett bráðabirgðarákvæði um reynslulausn sem á að hafa 

þennan tilgang að stytta boðunarlistana.  

Afstaða er félag fanga á Íslandi sem starfar samkvæmt 58. gr. fullnustulaga. Þar er 

kveðið á um að: „Fangar geta kosið sér talsmann úr röðum samfanga sinna til að vinna að 

málefnum fanga og til að koma fram fyrir þeirra hönd.“ Félagið hefur verið nokkuð hávært í 

gagnrýni á reynslulausn og hvernig framkvæmd hennar er háttað. Þykir því rétt að fjalla nánar 

um þau atriði sem félagið telur ábótavant.  

Félagið hefur gagnrýnt að föngum sé mismunað á grundvelli lengdar þeirrar 

fangavistar sem þeir séu dæmdir til. Þeir telja að fella eigi á brott 2. mgr. 80 gr. fullnustulaga 

sökum þess að hana skorti stjórnskipulegt gildi og að hún eigi ekki tilvist í 

almannahagsmunum, áhættumati eða almennum tilgangi reynslulausnarreglunnar. Enn 

fremur telur félagið að íslensk lagafyrirmæli mismuni föngum á grundvelli þess hvers eðlis 

afbrotið er. Félagið telur að reglur um reynslulausn séu andstæð ákvæðum stjórnarskrá 

Íslands og Mannréttindasáttmála Evrópu og telur félagið að þau séu úr takti við skilning og 

reglur þeirra þjóða sem hafa lögfest Mannréttindasáttmálann.123 

Félagið hefur einnig gagnrýnt ákvæði 2. mgr. 82. gr. laganna sem kveður meðal annars 

á um að dómstólar hafi heimild til þess að úrskurða fanga, sem áður hefur hlotið reynslulausn, 

til þess að afplána þá refsingu sem stendur eftir ef hann brýtur gróflega almennt skilyrði 

reynslulausnarinnar. Sá úrskurður er byggður á því að hann sé grunaður um að hafa framið 

nýtt brot sem varðað getur allt að sex ára fangelsi. Afstaða telur að ákvæðið gangi gegn 

grundvallarreglunni að einstaklingur sé saklaus uns sekt hans sé sönnuð. Jafnframt telur 

félagið að þegar fangelsismálayfirvöld horfa til refsiskilyrðisins, horfa þau einungis á 

refsirammann en ekki til þess hvernig raunverulega sé dæmt í slíkum málum. Félagið telur að 

með þessum reglum sé verið að túlka grundvallarreglur stjórnarskrárinnar ríkisvaldinu í hag 

en ekki borgaranum. Jafnframt telur félagið að dómstólar og lögregla virðast horfa til þess að 

úrskurður um afplánun eftirstöðva refsingar í málum þeirra einstaklinga sem hlotið hafa 

reynslulausn, feli ekki í sér refsingu heldur sé um að ræða nokkurs konar afturköllun á ívilnandi 

                                                        
123 „Afstaða telur föngum mismunað um reynslulausn“ (RÚV, 5. febrúar 2021) 
<https://www.ruv.is/frett/2021/02/05/afstada-telur-fongum-mismunad-um-reynslulausn> skoðað 19. apríl 
2022. 
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úrræði sem reynslulausn felur í sér. Þeir gagnrýna að viðkomandi sé refsað með fangelsun 

vegna ósannaðrar sakar.124  

Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður Afstöðu, hefur farið mikinn í greinarskrifum 

og viðtölum varðandi fangelsiskerfið í heild sinni og hefur gagnrýnt það harkalega. Hann telur 

sjónarmið Fangelsismálastofnunar þegar kemur að lagareglum og afstöðu þeirra til réttinda 

fanga vægast sagt umdeildar. Hann hefur gengið það langt í skrifum sínum að tala um að 

fullnustulög séu í beinni andstöðu við 67. gr. stjórnarskrár Íslands og að ákvæði laganna virki 

á öll þau mannréttindaákvæði sem stjórnarskráin hefur að geyma. Hann talar um að 

fullnustulögin mæli fyrir um heimild fyrir Fangelsismálastofnun til veitingar reynslulausnar, en 

að lögin mæli ekki fyrir um skyldu til veitingar reynslulausnar. Telur hann að á þeim forsendum 

hafi yfirvöld nálgast öll réttindi fanga. Rökstuðningur yfirvalda við meðferð 

reynslulausnarbeiðna er á þá leið að reynslulausn sé ívilnun sem felur í sér skilyrta eftirgjöf 

refsingar. Meginreglan sé sú að refsing skuli að fullu vera afplánuð í fangelsi og að 

reynslulausn sé undantekningarregla sem sætir ströngum skilyrðum og að henni sé einungis 

beitt við afar sérstakar aðstæður. Guðmundur telur að nálgun fangelsisyfirvalda kunni að 

byggja á ruglingi með hugtökin „afplánun“ og „fullnusta“. Hann telur að hugtökin tákni ekki 

það sama í skilningi fullnustulaga. Hann segir að fullnusta í fangelsi tilheyri 

afplánunarhugtakinu en reynslulausn er einn þeirra þátta sem markar lok afplánunar.125 

Guðmundur hefur tekið það fram að þegar fangelsismálayfirvöld synja föngum um 

reynslulausn sé nánast alltaf byggt á því að reglur um reynslulausn séu undantekningarregla 

og henni sé einungis beitt að ströngum skilyrðum uppfylltum. Hann telur að skýring á reglum 

um reynslulausn sem undantekningu byggi að öllum líkindum á sjónarmiðum um að refsing 

skuli að fullu afplánuð í fangelsi sem meginreglu. Hann telur að skýring fangelsismálayfirvalda 

á reynslulausn sem undantekningu sé í ósamræmi við framkvæmd og tölulegar staðreyndir. 

Hann telur jafnframt að reglur um reynslulausn séu því ekki aðeins meginreglur í eðli sínu 

heldur einnig í framkvæmd, þrátt fyrir að rökstuðningur fangelsismálayfirvalda um að þetta 

séu undantekningarregla sé meginástæða synjunar.126 

                                                        
124 „Afstaða efast um lögmæti þess að fangelsa menn á reynslulausn vegna meintra brota - Vísir“ (Vísir) 
<https://www.visir.is/g/20212156779d> skoðað 22. apríl 2022. 
125 „Njóta fangar réttinda eða ívilnana?“ (Fréttablaðið) <https://www.frettabladid.is/skodun/njota-fangar-
rettinda-eda-ivilnana/> skoðað 22. apríl 2022. 
126 sama heimild. 
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Það er hvergi að finna ákvæði í íslenskum lögum sem vísa til þess að refsing skuli að 

fullu afplánuð í fangelsi en það virðist vera sem svo að fangelsismálayfirvöld gangi út frá því 

sem meginreglu við ákvarðanir sínar. Telur Guðmundur að um sé því að ræða álit eða skoðun 

fangelsismálayfirvalda.127 Fullnustulögin kveða á um hvernig fullnusta skuli fara fram, innan 

sem utan fangelsa, án þess þó að skilgreina með nánari hætti hvað séu meginreglur, 

undantekningar eða ívilnanir.  

Af framangreindri umfjöllun má sjá að Afstaða, félag fanga, er mjög gagnrýnið á 

refsivörslukerfið og þá sérstaklega hvað varðar veitingu reynslulausnar. Höfundur lætur það 

liggja á milli hluta hér hvort öll sú gagnrýni eigi í öllum tilvikum rétt á sér. Það sem vekur þó 

sérstaka umhugsun höfundar við skoðun á fullnustulögum er að með setningu laganna hefur 

löggjafinn veitt Fangelsismálastofnun það vald og svigrúm til þess að ákveða í hverju máli fyrir 

sig hvort fangi skuli sitja alla þá refsivist sem honum var ákveðin fyrir dómstólum.128 Verður 

nú farið yfir lögmæti þess að Fangelsismálastofnun fái þetta veigamikla hlutverk að taka fram 

fyrir hendurnar á dómstólum og ákveða einstaklingum önnur, vægari viðurlög. 

 

5.4.5 Er viðurlagaákvarðanir vegna afbrota ekki hlutverk dómstóla? 

Á Íslandi skiptist stjórnskipun landsins í þrjá valdaþætti sem allir hafa mismunandi hlutverki 

að gegna innan stjórnskipunarinnar. Í 2. gr. stjórnarskrárinnar er kveðið á um regluna um 

þrískiptingu ríkisvalds en þar segir: 

„Alþingi og forseti Íslands fara saman með löggjafarvaldið. Forseti og önnur 
stjórnarvöld samkvæmt stjórnarskrá þessari og öðrum landslögum fara með 
framkvæmdarvaldið. Dómendur fara með dómsvaldið.“ 

 
Með þrískiptingu ríkisvalds er réttaröryggi almennt betur tryggt. Auk þess er hlutverk 

framkvæmdarvalds afmarkað og setur valdheimildum þess þýðingarmiklar skorður. 

Ákvarðanir stjórnvalda þurfa ávallt að eiga sér stoð í lögum og mega ekki vera í andstöðu við 

fyrirmæli þeirra, sbr. lögmætisregluna en reglan er undirstöðuregla íslenskrar stjórnskipunar 

og felur hún í sér að stjórnvöld séu í ákvörðunum og athöfnum sínum bundin af lögum. 

                                                        
127 sama heimild. 
128 Er hér átt við þær heimildir Fangelsismálastofnunar um að veita fanga reynslulausn sbr. 80. gr. laga um 
fullnustu refsinga nr. 15/2016 
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Þrígreining ríkisvalds miðar jafnframt að því að tryggja sjálfstæði hvers þáttar ríkisvalds og 

afstýrir því að þeir komi að verkefnum sem hinum tilheyra.129 

 Eins og fyrr segir hefur löggjafinn með setningu fullnustulaga gefið 

Fangelsismálastofnun það vald að yfirtaka ákvörðunarrétt dómstóla, um það hvort fangar 

skuli sitja alla þá refsivist sem ákveðin hefur verið hjá dómstólum. Stofnunin hefur því það 

sérhæfða hlutverk að taka upp refsiákvarðanir dómstóla og ákveða einstaklingum önnur 

viðurlög en dómstólar hafa þegar gert. Því má segja að endanleg ákvörðun viðurlaga sé í 

höndum framkvæmdarvalds án þátttöku dómstóla.130 

 Hæstiréttur hefur túlkað sem svo að þrískipting ríkisvalds samkvæmt 2. gr. 

stjórnarskrár Íslands verði ekki skilið sem svo að löggjafanum sé óheimilt að fela stjórnvöldum 

úrskurðarvald á tilteknu sviði, sbr. dóm Hrd. 5. nóvember 1991 í máli nr. 93/1989. Jafnframt 

hefur umboðsmaður Alþingis fjallað um þetta ágreiningsefni. Í UA frá 7. desember 2001 í máli 

nr. 3028/2000131 kvartaði A yfir úrskurði dómsmálaráðuneytisins en í úrskurðinum staðfesti 

ráðuneytið synjun Fangelsismálastofnunar á umsókn hans um reynslulausn að lokinni 

afplánun á helmingi refsitímans. Synjunin var byggð á 1. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 29/1993132 

um fullnustu refsidóma.133 Þar er kveðið á um að sé umsóknaraðili sakaður eða grunaður um 

refsiverða háttsemi og þar að leiðandi með ólokið mál í refsivörslukerfinu, ekki hæfur til þess 

að fá veitta reynslulausn. Umboðsmaður Alþingis útilokaði ekki að sú regla um fangi sem 

afplánar refsingu muni innan skamms tíma þurfa að sæta afplánun, samrýmist lagareglum um 

reynslulausn. Umboðsmaður taldi að slík framkvæmd sem þyrfti engu að síður að vera í 

samræmi við stjórnarskrá Íslands og Mannréttindasáttmála Evrópu, sem Ísland er aðili að. Í 

álitinu var ákvæði almennra hegningarlaga rakið sem þá gilti um reynslulausn og kannað var 

með hvaða hætti líta ætti til þeirra mála sem ekki hefur verið lokið í refsivörslukerfinu, sem er 

                                                        
129 Forsætisráðuneytið, Starfsskilyrði stjórnvalda: skýrsla nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda, eftirlit með 
starfsemi þeirra og viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslu (Forsætisráðuneytið 1999) 18 
<http://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/F0033_Oll_skor.pdf> skoðað 23. apríl 2022. 
130 „Umsögn dómstólaráðs um frumvarp til laga um fullnustu refsinga“ Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 379-336. 
mál. 
131 Það ber að veita athygli á því að álitið féll þegar reglur um reynslulausn var að finna í almennum 
hegningarlögum. Það hefur þó ekki mikil áhrif enda ákvæðin sambærileg þeim ákvæðum sem finna má um 
reynslulausn í lögum nr. 15/2016 um fullnustu refsinga. 
132 Reglugerðin er brottfallinn. 
133 Ákvæði reglugerðarinnar er líkt því ákvæði sem er í 5. mgr. 80. gr. laga nr. 15/2016 um fullnustu refsinga en 
þar segir: „Fanga, sem á mál til meðferðar hjá lögreglu, ákæruvaldi eða dómstólum þar sem hann er grunaður 
um refsiverðan verknað, verður að jafnaði ekki veitt reynslulausn, enda sé málið rekið með eðlilegum hætti og 
dráttur á því ekki af völdum fangans.“ 
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andspænis grundvallarreglu 2. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar og 2. mgr. 6. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu. Enn fremur kvað umboðsmaður á um að framangreind ákvæði 

feli í sér takmarkanir á valdheimildum löggjafans til þess að setja lög sem mæla fyrir um 

framkvæmd og skilyrði refsimála. Í álitinu tók umboðsmaður fram að kröfur 2. mgr. 70. gr. 

stjórnarskrárinnar eigi hins vegar ekki aðeins við í refsimálum fyrir dómi og vísaði í því ljósi til 

álits UA frá 9. ágúst 1995 í máli nr. 1189/1994.134 Í því áliti tók umboðsmaður fram að brotið 

væri í bága við 2. mgr. 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, „ef handhafar opinbers valds lýsa 

mann sekan um refsiverðan verknað, áður en sekt hans hefur verið slegið fastri með dómi.“ 

Því til stuðnings var vísað til margra dóma Mannréttindadómstóls Evrópu. Í niðurstöðu álits 

umboðsmanns var það lagt til grundvallar að ekki sé unnt að beita slíkri fortakslausri reglu um 

þau mál sem ekki hefur verið lokið í refsivörslukerfinu nema löggjafinn hafi beinlínis í lögum 

tekið afstöðu til þess. 2. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar á því að skýra með hliðsjón af 2. mgr. 

6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu og túlkun Mannréttindadómstólsins á ákvæðinu. 

Frá því að þetta álit var skrifað hafa reglur um reynslulausn breyst þó nokkuð og hefur 

þetta reglugerðarákvæði sem ágreiningur var um í framangreindu áliti nú verið lögfest en 

ákvæðið má finna í 5. mgr. 80. gr. laganna. Þrátt fyrir það er þó hægt að draga ályktanir út frá 

þessu áliti, en það má bersýnilega sjá að það vald sem Fangelsismálastofnun hefur gerir þá 

kröfu að vinnubrögð stofnunarinnar séu markviss og vönduð, en slíkt er nauðsynlegt til að 

tryggja reglufestu.135 Ákvarðanir stjórnvalda þurfa ætíð að eiga sér stoð í lögum og mega ekki 

vera í andstöðu við fyrirmæli laga. Til þess að stjórnvald eins og Fangelsismálastofnun njóti 

trausts og virðingar meðal almennings er mikilvægt að gagnsæi sé í ákvörðunum stjórnvalda. 

Það er eðli málsins samkvæmt ekki hægt að uppfylla í málum framkvæmdarvaldsins þar sem 

ákvarðanir eru iðulega teknar fyrir lokuðum dyrum. Sú er hins vegar ekki staðan hjá 

dómstólum enda fer málsmeðferð fram opinberlega fyrir þeim. Eins og áður hefur verið nefnt 

í ritgerð þessari er frelsissvipting mesta inngrip í líf einstaklings og myndi höfundi því þykja 

eðlilegt að ákvarðanir sem varða refsivist fari fram fyrir dómstólum og á höfundur þá við 

ákvarðanir um náðun og reynslulausn sérstaklega. Það er hins vegar ekki raunin og hefur slíkt 

                                                        
134 Vert að taka fram að þegar þetta álit var samið var ákvæði samhljóða 2. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar ekki 
komið í stjórnarskrána og því byggði umboðsmaður eingöngu álit sitt á 2. mgr. 6. gr. mannréttindasáttmála 
Evrópu. 
135 Guðmundur Gíslason (n. 4) 53. 
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fyrirkomulag ætíð verið við lýði hér á landi, að þetta vald sé hlutverk framkvæmdarvaldsins 

og virðist vera sem svo að sátt ríki um þetta fyrirkomulag. 

 Árið 2004 kom út skýrsla nefndar um reynslulausn sem skipuð var af dóms- og 

kirkjumálaráðuneytinu til að gera úttekt á veitingu reynslulausnar. Niðurstaða nefndarinnar 

var sú að það væri ekkert sem mælir með því að breyting yrði á þann veg að það verði hlutverk 

dómara frekar en Fangelsismálastofnunar ríkisins að skera úr um það hvort fangi skuli látinn 

laus til reynslu. Nefndin taldi að á þeim tíma sem skýrslan kom út að sú tilhögun sem höfð var 

þá, sem er sambærileg þeirri sem þekkist nú til dags, hafi ýmsa kosti umfram þá leið að dómari 

skuli taka ákvörðun um reynslulausn. Auk þess telur nefndin að fyrirkomulagið hafi gefist vel, 

framkvæmdin sé í föstum skorðum og að sátt ríki um hana. Nefndin taldi upp í skýrslu sinni 

þá kosti sem framkvæmd sem er háttað um reynslulausn sé betri umfram dómstólaleiðina. 

Nefndin tilgreindi í fyrsta lagi þá staðreynd að Fangelsismálastofnun þekki hagi fanganna, hver 

ferill þeirra sé og hvernig afplánun hefur gengið fyrir sig. Dómarar hafi ekki þá þekkingu og 

upplýsingar sem Fangelsismálastofnun býr yfir og að bréfsendingar til dómstóla með 

upplýsingum um fanga gefi ekki eins góða mynd af stöðu þeirra og því ferli sem þeir eru í. Í 

öðru lagi kemur fram að Fangelsismálastofnun sjái um afplánun refsinga, af þeim sökum telja 

þeir að stofnunin sé best til þess falin að meta hvað henti föngum því reynslulausn sé eðlilegt 

framhald afplánunar. Í þriðja lagi er ákvörðun Fangelsismálastofnunar um reynslulausn 

stjórnvaldsákvörðun og um hana gilda stjórnsýslulög. Nefndin telur að réttaröryggi fanga sé 

tryggt vegna þess að þeir hafa málskotsrétt til dómsmálaráðuneytisins. Í fjórða lagi telur 

nefndin að meðferð reynslulausnarbeiðna sé almennt hraðvirk og sé alls ekki 

kostnaðarsöm.136 Þá kemur fram í skýrslunni að nefndin telji að fyrirkomulag um ákvörðun 

reynslulausnar standist 2. gr. stjórnarskrárinnar sem kveður á um þrískiptingu ríkisvalds. Rökin 

sem nefndin lagði fram því til stuðnings eru að dómstólar dæma til fangelsisrefsingar lögum 

samkvæmt og Fangelsismálastofnun sjái um það að fullnusta refsingar. Þetta hefur verið hefð 

áratugum saman, þ.e. að fullnustuaðilar geti veitt dómþolum eftirgjöf á hluta 

fangelsisrefsingar uppfylli fanginn ströng skilyrði og að slík eftirgjöf sé eðlilegur þáttur í 

refsifullnustunni.137 

                                                        
136 „Skýrsla nefndar um reynslulausn“ (Innanríkisráðuneytið 2004) 18–19 
<https://www.stjornarradid.is/media/innanrikisraduneyti-
media/media/Skyrslur/Skyrsla_nefndar_um_reynslulausn.pdf> skoðað 13. apríl 2022. 
137 sama heimild 19. 
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 Eins og ofangreind umfjöllun ber með sér virðist vera sem svo að það ríki sátt hér á 

landi með að eftirgjöf refsinga sé í höndum Fangelsismálamálastofnunar en ekki dómstóla. 

Þetta fyrirkomula þekkist einnig á Norðurlöndunum. Hvort sem sú niðurstaða sé rétt eða ekki 

verður að gera miklar kröfur til framkvæmda þeirra á reynslulausnarbeiðnum. Fylgja þarf 

meginreglum stjórnsýslulaganna í hvívetna og þá sérstaklega jafnræðisreglunni. Löggjöfin þarf 

að vera eins skýr og mögulegt er. Með gildistöku fullnustulaga var það meginmarkmið 

löggjafans að hafa lögin eins skýr og mögulegt væri til þess að draga úr ágreiningi sem þau 

geta valdið. Hvort það hafi tekist verður látið liggja á milli hluta en eins og umfjöllun hér fyrr í 

ritgerðinni ber með sér er Afstaða, félag fanga, ekki á þeirri skoðun að gildandi löggjöf sé góð 

í óbreyttri mynd.  

 Að ofangreindu virtu telur höfundur þó að þessu hlutverki yrði betur varið hjá 

dómstólum, og þykir í raun eðlilegt að ákvarðanir um refsivist séu teknar hjá þeim en ekki 

framkvæmdarvaldinu. Ef breytingar yrðu gerðar á þessum hluta refsivörslukerfisins, þ.e. að 

það yrði hlutverk dómstóla að ákveða hvenær fangar losna undan sinni refsingu myndi það, 

að mati höfundar, hafa í för með sér meira gagnsæi hvað varðar ákvarðanir dómstóla. Þetta 

myndi leiða til aukins trausts almennings og ekki síst fanga. 

  

5.5 Fyrning refsinga og annarra viðurlaga  

Fyrning refsingar og annarra viðurlaga er fólgin í því að viðurlög sem ákveðin hafa verið með 

dómi eða úrskurði, falla niður, án þess að það hafi nokkur áhrif á sakfellingu og önnur 

réttaráhrif hennar. Kveðið er á um fyrningu refsinga og annarra viðurlaga í 83. gr. og 83. gr. a. 

hgl. Í 1. mgr. 83. gr hgl. segir: 

 
Fangelsi eða hælisvist, sem dæmd hefur verið, fellur niður, ef fullnusta dóms er 
eigi byrjuð áður en frestir þeir eru liðnir sem hér greinir: 

1. 5 ár, ef refsing er fangelsi allt að 1 ári eða dæmd er hælisvist samkvæmt 65. 
gr.  

2. 10 ár, ef refsing er fangelsi lengur en 1 ár og allt að 4 árum, og á þetta 
einnig við um dæmd viðurlög samkvæmt 62., 66. og 67. gr. 

3. 15 ár, ef refsing er fangelsi lengur en 4 ár og 8 ár hið mesta. 
4. 20 ár, ef tímabundin fangelsisrefsing er dæmd lengri en 8 ár. 

 
Í 1. mgr. ákvæðisins er kveðið á um að það gildir mismunandi fyrningarfrestur allt eftir því 

hversu löng fangelsisvistun er dæmd. Fyrning samkvæmt því sem kveðið er á um í 1. mgr. 83. 

gr. hgl., hefst, þegar unnt er að fullnægja dómi samkvæmt almennum ákvæðum laga, sbr. 2. 



 60 

mgr. sömu greinar en upphaf fyrningarfrests er yfirleitt þegar fullnustuhæf refsing hefur verið 

staðfest með dómi. Þegar fullnusta refsingar frestast skilorðsbundið er sá tími ekki talinn til 

fyrningartíma, heldur ekki sá tími sem aðili afplánar samkvæmt öðrum dómi. Sömu sögu má 

segja með skilorðsbundna náðun, þó þannig að fyrningartími lengist ekki nema um 

skilorðstímann, sbr. 3. mgr. ákvæðisins og samkvæmt 4. mgr. telst fyrning þegar fullnusta 

dóms er hafin.  

 Ekki reynir mikið á þessi ákvæði fyrir dómstólum en þau koma þó helst til umfjöllunar 

dómstóla í málum er varða framsal sakamanna til annarra landa en í 1. mgr. 9. gr. laga um 

framsal sakamanna og aðra aðstoð í sakamálum, nr. 13/1984 er kveðið á um að framsal sé 

óheimilt ef sök eða dæmd refsing er fyrnd eða að öðru leyti fallin niður samkvæmt íslenskum 

lögum.138 

Fésektarrefsing fyrnist almennt þegar þrjú ár eru liðin frá því að hægt var að fullnægja 

henni, sé hún ákveðin með dómi, sátt eða úrskurði sbr. 83. gr. a. hgl.  4. mgr. 83. gr. a. hgl. 

kveður á um að eignarupptaka, sem ákveðin er með dómi, fellur almennt niður þegar fimm ár 

eru liðin frá því að hægt var að fullnægja ákvörðun um eignaupptöku. Það er þó hægt með 

dómi að ákveða frest upp að 10 árum. Ákvæði 2. mgr. 83. gr. a. hgl. gildir einnig um 

eignarupptöku en þar er kveðið á um að sé greiðsla fésektar tryggð með fjárnámi eða öðrum 

viðlíka hætti innan fyrningarfrests samkvæmt 1. mgr. 83. gr. a. lengist sá frestur um tvö ár. Í 

frumvarpi sem varð að lögum um breytingu á hegningarlögunum segir að rök mæli til þess að 

ákvarða rýmri frest um eignaupptöku en fésekt, meðal annars vegna þess að oft er um að 

ræða háar fjárhæðir og auk þess er hér ekki fyrir að fara slíku þvingunarúrræði við innheimtu 

sem vararefsing er um fésektir. 10 ára reglan sem var sett veitir því svigrúm til þess að dreifa 

innheimtu á upptökufé yfir langt tímabil.139 

 
5.6 Andlát sökunauts 

Meginregluna um andlát sökunauts má finna í 1. mgr. 83. gr. b. hgl. en þar segir: 

Dómi, úrskurði eða sátt um refsingu eða önnur viðurlög samkvæmt VII. kafla 
verður eigi fullnægt eftir andlát sakfellds manns, sbr. þó 2. mgr., nema lagaheimild 
sé til annars. 

 

                                                        
138 Sjá m.a. dóm Hrd. 19. júlí 2010 í máli nr. 447/2010. 
139 Alþt. 1980-1981, A-deild, bls. 328. 
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Refsingu verður ekki fullnægt eftir andlát sökunauts nema lagaheimild sé til annars, hið sama 

á við um greiðsluábyrgð sökunauts, en ef sökunautur andast, áður en til greiðslu fésektar 

kemur, skal ekki greiða sektina úr dánarbúi hans, nema lög kveði á um það. Ástæða þess er sú 

að ekki þyki rétt að sektin lendi á erfingjum sökunauts.140 Lagaheimildir til frávika má finna í 

2. og 3. mgr. 83. gr. b. hgl. en þar segir: 

Nú hefur dómi, úrskurði eða sátt um eignaupptöku eigi verið fullnægt að nokkru 
eða öllu, þegar sakfelldi andaðist, og getur ríkissaksóknari þá krafist þess, að 
héraðsdómari í síðasta varnarþingi sakfellda kveði svo á með úrskurði að fullnægja 
skuli ákvæðum um eignaupptöku, enda stafi hún af hagnaði sakfellda af broti eða 
varði hluti, sem til hafa orðið við misgerning. Dómari getur þá breytt 
eignarupptökuákvæði svo, að í stað upptöku á hlut komi tiltekin fjárhæð. Mál 
samkvæmt þessari málsgrein sætir meðferð eftir lögum um meðferð sakamála. 
 
Dómsákvæðum samkvæmt 2. mgr. 148. gr. og 2. mgr. 241. gr. er unnt að fullnægja 
eftir andlát dómfellda. 

 
Upptaka getur því samkvæmt 2. mgr. farið fram þrátt fyrir andlát sökunauts. Jafnframt má 

finna frávik í ýmsum ákvæðum skattalöggjafarinnar, m.a. í lögum um virðisaukaskatt og lögum 

um staðgreiðslu opinberra gjalda.  

 

5.7 Rafrænt eftirlit og samfélagsþjónusta 

Rafrænt eftirlit og samfélagsþjónusta eru dæmi um úrræði Fangelsismálastofnunar til að 

heimila föngum að afplána refsingu utan fangelsis. Þessi úrræði fela ekki í sér brottfall 

dæmdra viðurlaga, heldur fela þau í sér breytta tilhögun á refsingunni að öllu leyti eða hluta 

hennar. Af þeim sökum þykir rétt að fjalla í stuttu máli um þau. 

 Með samfélagsþjónustu er sú skylda lögð á dómþola að vinna starf sem kemur 

þjóðfélaginu að gagni, launalaust.141 Fangelsismálastofnun er heimilt að veita þeim sem 

dæmdir hafa verið í allt að 12 mánaða óskilorðsbundið fangelsi að fullnusta refsingu með 

ólaunaðri samfélagsþjónustu, þ.e. ef almannahagsmunir mæla ekki gegn því, sbr. 1. mgr. 37. 

gr. fullnustulaga. Í 2. og 3. mgr. ákvæðisins er kveðið á um að fangelsisrefsingin megi aldrei 

vera lengur en 12 mánuðir til þess að úrræðinu sé beitt, hvort sem um sé að ræða 

skilorðsbundna refsingu að hluta eða refsingu samkvæmt fleiri en einum dómi. 

                                                        
140 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (n. 17) 238. 
141 Jón Þór Ólason (n. 12) 216. 
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 Rafrænt eftirlit er úrræði sem felur í sér heimild fyrir fanga að afplána refsingu fyrir 

utan fangelsi með þar til gerðum búnaði sem gerir fangelsisyfirvöldum kleift að fylgjast með 

ferðum fangans, sbr. 1. mgr. 31. gr. fullnustulaga. Fyrirkomulag rafræns eftirlits er með tvenns 

konar hætti. Fangi getur annars vegar sætt eftirliti í stað styttri fangelsisrefsingar og hins vegar 

er fangi látinn laus fyrr en til stóð og lýkur afplánun undir rafrænu eftirliti.142   

 Eins og fyrr segir eru heimildirnar um samfélagsþjónustu og rafrænt eftirlit ekki 

brottfall dæmdra viðurlaga heldur er um að ræða heimildir Fangelsismálastofnunar til þess að 

leyfa föngum sem uppfylla tiltekin skilyrði að afplána fangelsisrefsingu utan fangelsis. 

 Það er vert að vekja athygli á því að þegar þetta er ritað hefur verið lagt fram frumvarp 

á Alþingi, þar sem mælt er fyrir um breytingu á hegningarlögunum hvað varðar 

samfélagsþjónustu ungra afbrotamanna. Í frumvarpinu er það lagt til að lögfest verði heimild 

fyrir dómara til að ákveða í dómsorði að setja viðbótarskilyrði fyrir skilorðsbundinni frestun á 

fullnustu refsingar samkvæmt 57. gr. hgl. í formi samfélagsþjónustu fyrir ungmenni á aldrinum 

15-21 árs. Með frumvarpinu er svipuð gagnrýni höfð uppi líkt og höfundur gerði grein fyrir í 

kafla 5.4.5, þá aðallega hvað varðar þrískiptingu ríkisvalds. Enn fremur er kveðið á um það í 

greinargerð sem fylgdi frumvarpinu að rétt þyki að byrjað verði á að heimila dómara að setja 

skilyrði fyrir frestun refsingar að því er ungmenni varðar. Jafnframt þykir eðlilegt að Alþingi 

skoði í framhaldinu hvort þetta ætti að vera almennt úrræði.143 Greinargerð þessi rennir 

stoðum undir þá gagnrýni sem höfundur hafði uppi á fyrirkomulagi fullnustu refsinga í kafla 

5.4.5.  

                                                        
142 Alþt. 2010-2011, A-deild, Þskj. 1251-727. mál. 
143 Alþt. 2021-2022, A-deild, þskj. 248-202. mál. 
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6. Samantekt og niðurstöður 

Meginmarkmið ritgerðarinnar var að varpa ljósi á þær ástæður sem geta leitt til þess að 

sakfelldur maður fái fellda niður refsingu, hvort sem þær ástæður eru uppi við uppkvaðningu 

dóms eða þær komi til eftir að dómur hefur verið kveðinn upp. Ritgerðinni var skipt upp í tvo 

meginkafla, annars vegar var fjallað um refsibrottfallsástæður sem eru fyrir hendi við 

uppkvaðningu dóms og hins vegar brottfall dæmdra viðurlaga. Nú verða helstu niðurstöður 

og ályktanir dregnar saman. 

 Í fjórða kafla var fjallað um heimildir dómstóla til að fella niður refsingu. Þær 

refsibrottfallsástæður sem dómstólar hafa til þess að fella niður refsingu eru afar 

varfærnislega nýttar, svo ekki sé fastar að orði komist. Dómstólar sjá sjaldan ástæðu til þess 

að nýta sér þær heimildir til refsibrottfalls, sem finna má í 2. mgr. 74. gr. og 75. gr. hgl. Sú 

háttsemi sem höfð er uppi í þeim málum sem dómstólar sjá hins vegar ástæðu til þess að fella 

niður refsingu, eiga það sameiginlegt að brotin eru þess eðlis að þau eru ekki stórvægileg né 

hættuleg öðrum. Það virðist vera sem svo að ákveðið mat fari fram hjá dómstólum þegar 

málavextir eru á þá leið að þeir sjá ástæðu til þess að fella niður refsingu. Það mat felst fyrst 

og fremst í því að meta hversu alvarlegar afleiðingar háttsemin hefur í för með sér. Færa má 

rök fyrir því að ástæða þess að refsibrottfallsástæðurnar séu svona varfærnislega nýttar eins 

og raun ber vitni sé sú að dómstólar eiga það til að horfa til þessara ástæðna án þess að vísa 

til lagaákvæðanna í dómsorðum. Þetta er þekkt vandamál en dómstólar eru samt sem áður 

lögbundnir því að vísa til lagaákvæða, þá sérstaklega þegar dómstólar byggja á reglum sem 

fara út fyrir hin almennu refsimörk. 

 Þrátt fyrir heimildir dómstóla til að fella niður refsingu í 2. mgr. 74. gr. hgl. er 

réttarframkvæmd á þá leið að áhrif 74. gr. hgl., hvort sem það er til refsilækkunar eða til 

refsibrottfalls, ganga iðulega mun skemmra en þær heimila. Dómstólar nýta sér yfirleitt 

ákvæði 74. gr. hgl., gjarnan þannig að þær verka einungis sem málsbætur eða 

þyngingarástæður innan hinna almennu refsimarka laga eða sérrefsimarka. Í umfjöllun 

ritgerðarinnar um töluliði 1. mgr. 74. gr. hgl. má bersýnilega sjá að dómstólar nýta sér ákvæðin 

afar varfærnislega, jafnframt hafa fræðimenn ítrekað talað um það. 

 Dómaframkvæmd sýnir að ákvæði 75. gr. hgl. er beitt iðulega til hagsbóta fyrir 

sakborning þegar líta má á brot hans sem viðbrögð við óréttmættri háttsemi brotaþola. 

Skammvinnt ójafnvægi er það orðalag sem notast er við í dómaframkvæmd þegar 
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sakborningur er í því ástandi sem kveðið er á um í 75. gr. hgl. Með því er átt við geðtruflanir 

eða geðshræringu sem stendur yfirleitt einungis yfir í skamman tíma en getur þó verið þess 

eðlis að það sé ákaft ástand, meðan á því stendur. Þetta ójafnvægi getur borið að með 

margvíslegum hætti, en skýrist þó oftast af einhvers konar óvæntum utanaðkomandi atburði, 

svo sem kynferðislegu áreiti, líkamsárás eða stórfelldri móðgun. Þegar dómstólar meta 

sakborning sem svo að hann uppfylli skilyrði 75. gr. hgl. er refsing oftar en ekki ákveðin 

skilorðsbundin. Sérstaklega í þeim málum þar sem liggur fyrir að refsing yrði hinum ákærða 

þungbær og þörf þykir á að hann fái viðeigandi læknismeðferð og meðhöndlun á sjúkrahúsi 

vegna veikindanna. Ákvæði 75. gr. hgl. er þó ekki alltaf virt ákærða til refsilækkunar, þrátt fyrir 

að það takist að sanna að háttsemi sakbornings falli undir ákvæðið. Þau mál sem ekki er fallist 

á beitingu 75. gr. hgl. eiga það sameiginlegt að háttsemin sem höfð er uppi er litin það 

alvarlegum augum að ekki sé hægt að beita 75. gr. hgl. þrátt fyrir að sannað sé að óréttmæt 

hegðun brotaþola hafi orðið þess valdandi að sakborningur komst í umrætt ástand. 

 Ákvæði 75. gr. hgl. getur leitt til þess að refsing verði látin falla niður í þeim tilvikum 

þar sem að verknaðurinn er ekki talinn líkt því eins refsiverður og venjulegt er um sams konar 

brot og ef brotið varðar ekki þyngri refsingu en fangelsi allt að einu ári. Beiting 75. gr. hgl. er 

þó líkt og beiting 74. gr. hgl, varfærnisleg. Það tíðkast venjulega ekki í dómaframkvæmd að 

líta til 75. gr. hgl. til refsibrottfalls, ástæða þess er að í 17. gr. hgl. kveður á um ósakhæfi 

einstaklings þegar um er að ræða fullkomið rænuleysi.  

 Færa má rök fyrir því að ástæða þess að dómstólar nota sér framangreindar heimildir 

iðulega ekki til refsibrottfalls, sé sú að við meðferð sakamáls hefur ákærandi heimild til þess 

að falla frá ákæru þegar svo stendur á, samkvæmt 3. mgr. 146. gr. sml. Heimildin tekur til 

dæmis til smávægilegra brota og ef fyrirsjáanlegt er að umfang málsins verði í verulegu 

ósamræmi við þá refsingu sem vænta má. Það má því segja sem svo að mál sem ættu þess 

kost að vera dæmd til resfsibrottfalls af dómstólum komast aldrei til kasta þeirra sökum 

þessarar heimildar sem finna má í sakamálalögum. Síðastliðin ár hafa um það bil 5% allra mála 

farið á þá leið að ákærandi fellur frá saksókn.144  

                                                        
144 „Ársskýrsla ríkissaksóknara 2017“ (Ríkissaksóknari 2017) 
<https://www.rikissaksoknari.is/media/arsskyrslur/Rikissaksoknari_2017_Web.pdf> skoðað 17. apríl 2022; 
„Ársskýrsla ríkissaksóknara 2018“ (Ríkissaksóknari 2018) 
<https://www.rikissaksoknari.is/media/arsskyrslur/Rikissaksoknari_2018_Web.pdf> skoðað 17. apríl 2022; 
„Ársskýrsla ríkissaksóknara 2019“ (Ríkissaksóknari 2019) 
<https://www.rikissaksoknari.is/media/arsskyrslur/86809_Rikissaksoknari_Arsskyrsla_2019.pdf> skoðað 17. 
apríl 2022; „Ársskýrsla ríkissaksóknara 2020“ (Ríkissaksóknari 2020) 
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Í lok 4. kafla velti höfundur upp þeirri spurningu hvort breytinga sé þörf á heimildum 

dómstóla til þess að fella niður refsingu, sérstaklega í ljósi varfærnislegrar nýtingar þeirra á 

framangreindum ákvæðum. Niðurstaða höfundar er sú, að breytinga er þörf. Hvort sem farið 

verður í það að breyta núverandi refsibrottfallsákvæðum eða lögfesta nýja slíka heimild telur 

höfundur að dómstólar eigi að hafa þess kost að meta sakborning í ríkari mæli en nú er heimilt, 

hvað varðar persónuhagi hans eða heilsu. Heimildir dómstóla í Noregi og Danmörku til þess 

að fella niður refsingu eru ríkari  til þess að meta persónuhagi ákærðs manns. Af þeim sökum 

og þeirri staðreynd að framkvæmdarvaldið hefur heimild til þess að hafa mikla áhrif á refsivist 

sakfellds manns, svo sem með náðun, reynslulausn og að falla frá saksókn með tilliti til 

persónuhaga einstaklingsins, þá telur höfundur að vart sé hægt að setja fram afgerandi 

andmæli gegn slíkri lagaheimild. 

Höfundur telur ástæðu til að setja fram hugmynd að orðalagi þeirrar lagabreytingar 

sem hann mælir fyrir um í kafla 4.4. Höfundur telur að breyta þurfi 2. mgr. 74. gr. hgl. á þá 

leið sem hér segir: 

„Ákveða má, þegar svo stendur á, sem í 1-8. tölul. segir, eða ef aðrar mjög 

sérstakar ástæður krefjast þess, að fella niður refsingu að öllu leyti. Við mat á því 

hvort mjög sérstakar ástæður krefjist þess, skal lögð sérstök áhersla á persónuhagi 

geranda, þá aðalega með tilliti til andlegs og líkamlegs heilsufars. Ákvæði þetta á 

ekki við ef brot telst stórfellt eða almannahagsmunir mæla gegn því.“ 

 

Nánari skýringar yrðu settar fram í lögskýringargögnum sem fylgja lagaákvæðum. Til 

hliðsjónar, hvað varðar persónuhagi geranda, ætti að leggja mat á alvarlegt andlegt og 

líkamlegt heilsufar og erfiðar félagslegar aðstæður. Æskilegt væri að fyrir lægi mat fagaðila á 

þessum veikindum eða eftir atvikum erfiðum félagslegum aðstæðum. Við mat á því hvað 

teljist stórfellt brot væri hægt að hafa til hliðsjónar 2. mgr. 80. gr. fullnustulaga en í ákvæðinu 

er kveðið á um hvað telst alvarlegt og gróft afbrot, svo sem manndráp, ofbeldis- eða 

kynferðisbrot, frelsissviptingarbrot, meiri háttar fíkniefnabrot, brennu eða önnur 

almannahættubrot og rán. Jafnframt er lagt tl að litið verði til „almannahagsmuna“ þegar 

                                                        
<https://www.rikissaksoknari.is/media/arsskyrslur/Rikissaksoknari_Arsskyrsla_2020.pdf> skoðað 17. apríl 
2022. 
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tekin er ákvörðun um hvort refsing verði felld niður, og verður þá lögð sérstök áhersla á hvort 

að niðurfelling refsingar yrði brotaþola óeðlileg aukabyrði. 

Í 5. kafla var fjallað um ástæður þess að brottfall verður á dæmdum viðurlögum. Þessar 

ástæður koma til eftir að dómur hefur fallið, en viðurlögin sem sakfelldum manni eru dæmd 

geta fallið niður að einhverju leyti eða öllu við tiltekin atvik.  

Ákvæði 2. mgr. 2. gr. hgl. kveður á um refsibrottfall að þeim hluta sem refsing hefur 

enn ekki verið fullnægt. Tilgangur ákvæðisins er í megindráttum sá að það þykir eðlilegt að 

hinn dómfelldi eigi þess kost að bera það undir dómstóla, hvort refsing hans skuli falla á brott 

komi til þess að refsinæmi verknaðar hans falli á brott. Til þess að ákvæði 2. mgr. 2. gr. hgl. 

verði beitt til þess að fella niður refsingu verður háttsemi hins sakfellda að vera með þeim 

hætti að brot hans hafi afleiðingar af þeim verknaði sem refsinæmi hans að eldri lögum leiddi 

af sér. Er þar átt við viðurlög, önnur en refsingu, sem refsiverður verknaður hefði haft í för 

með sér, svo sem sviptingu réttinda. Ákvæðið tekur ekki til skaðabótaskyldu, enda 

skaðabætur ekki refsing í skilningi refsiréttar. Dómaframkvæmd hefur slegið því föstu að til 

þess að refsing verði felld niður á grundvelli 2. mgr. 2. gr. hgl. verði breyting að hafa orðið á 

lögum og verður lagabreytingin að bera vitni um breytt mat löggjafans á refsinæmi verknaðar. 

Þrátt fyrir að refsing falli niður, að þeim hluta sem refsingu hefur ekki verið fullnægt á 

grundvelli 2. mgr. 2. gr. hgl., haldast ítrekunaráhrif dómsins þó óbreytt samkvæmt 3. gr. hgl. 

Þessu var slegið föstu með dómi Hrd. nr. 30/2021 sem fjallað er ítarlega um í kafla 5.2. 

Í kafla 5.3 og 5.4 er fjallað um heimildir framkvæmdarvaldsins til þess að stytta þá 

refsivist fanga sem þeim hefur verið dæmd, í formi annað hvort náðunar eða reynslulausnar. 

Náðun og reynslulausn eru heimildir framkvæmdarvaldsins til að veita dómþolum eftirgjöf 

refsingar að hluta eða öllu leyti. Reglur um reynslulausn fela í sér eftirgjöf refsivistar að hluta 

en náðun er víðtækari heimild sökum þess að hún getur falið í sér fulla eftirgjöf refsingar. 

Jafnframt er náðunarheimildin ekki bundin við refsivist eins og reynslulausn heldur skiptir ekki 

máli í hverju refsingin er fólgin, hvort sem um sé að ræða refsivist eða fésekt, náðun tekur þó 

ekki til annarra viðurlaga eins og sviptingar leyfa eða réttinda. Reynslulausn og náðun getur 

verið veitt með eða án skilyrða. 

Reglur um reynslulausn hafa sætt mikilli gagnrýni, þá sérstaklega frá Afstöðu, félagi 

fanga. Félagið telur að reglurnar stangist á við 67. gr. stjórnarskrár Íslands og að fullnustulögin 

virki á nær öll önnur mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar. Jafnframt setur félagið 



 67 

harkalega út á meðferð reynslulausnarbeiðna og telur að föngum sé mismunað sem brýtur í 

bága við stjórnarskrána sem og Mannréttindasáttmála Evrópu.  

Höfundur taldi ástæðu til þess að velta því upp hvort það veigamikla hlutverk sem 

framkvæmdarvaldinu er falið með veitingu náðunar og reynslulausnar standist ákvæði 

stjórnarskrárinnar um þrískiptingu ríkisvalds. Skoðun höfundar er sú að ákvarðanir um 

refsivist eigi að vera teknar hjá dómstólum. Aðalástæða þess er sú að slíkt fyrirkomulag myndi 

auka gagnsæi og að fyrirsjáanleiki yrði í ákvörðunum dómstóla og myndi það auka traust 

almennings og ekki síst fanga í þessum málum. Það virðist þó vera að ákveðin sátt ríki um að 

eftirgjöf refsivistar sé í höndum framkvæmdarvaldsins og virðist ekki vera vilji til þess að 

breyta þessu fyrirkomulagi. Skipuð var nefnd um reynslulausn árið 2004 sem átti að meta 

hvort veiting reynslulausnar ætti frekar heima hjá dómstólum. Niðurstaða nefndarinnar var á 

þá leið að það væri ekkert sem kallaði á breytingar aðalega vegna þess að framkvæmdin sé í 

föstum skorðum og að um hana ríki sátt. Það virðist þó vera breyting á viðhorfi löggjafans í 

þessum málum, sbr. umfjöllun í kafla 5.7 um frumvarp til breytinga á hegningarlögum, sem er 

nú til meðferðar á Alþingi. 

Í lok kaflans var varpað ljósi á brottfall dæmdra viðurlaga ef fyrning verður á refsingu 

eða öðrum viðurlögum og að refsing falli niður við andlát sökunauts. Jafnframt var varpað ljósi 

á þær heimildir Fangelsismálastofnunar til þess að breyta tilhögun refsingar, þannig að 

refsingin sé ekki fólgin í því að fangi sitji fastur á bak við lás og slá heldur sé honum leyft að 

afplána refsingu sína í formi rafræns eftirlits eða samfélagsþjónustu. 

Að lokum er vert að taka það fram að þegar brottfall viðurlaga verður, hvort sem það 

er við uppkvaðningu dóms eða eftir að dómur hefur verið uppkveðinn, haldast önnur 

réttaráhrif, svo sem ítrekunaráhrif, ef ítrekunarheimild er til staðar, skylda til greiðslu 

sakarkostnaðar og skaðabóta. 
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