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ÚTDRÁTTUR 

 

Inntak 1. mgr. 106. gr. hgl. hefur verið breytilegt frá setningu almennra hegningarlaga nr. 

19/1940 en eitt af markmiðum ritgerðarinnar var skýra það nánar. Farið er yfir hvaða háttsemi 

er talin vera brot gegn ákvæðinu en sérstök áhersla er lögð á nokkur atriði sem mega teljast 

vera á mörkum þess að falla undir ákvæðið. Í því skyni að skýra inntak ákvæðisins er litið til 

umfjöllunar hjá dómstólum og fræðimönnum í Danmörku, Noregi, Svíþjóð og á Íslandi. 

Einnig er litið til framkvæmdar hjá ríkissaksóknara og lögreglu er varðar þessi brot. Farið var 

yfir þá verndarhagsmuni sem búa að baki 1. mgr. 106. gr. hgl. en þeir geta verið bæði 

opinberir og persónulegir. Annað markmið ritgerðarinnar var að kanna varnaðaráhrif 

ákvæðisins með tilliti til framkvæmdar hjá hjá ríkissaksóknara og lögregluembættum. Út frá 

þeirri umfjöllun var farið yfir sáttamiðlun og lögreglustjórasekt sem möguleg úrræði vegna 

brota gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. en komist er að þeirri niðurstöðu að beiting þeirra myndi skila 

auknum varnaðaráhrifum í framkvæmd. 
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1. Inngangur 

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar snýr að brotum gegn lögreglumönnum, sbr. 1. mgr. 106. 

gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940.1 Með ákvæðinu er það gert refsivert að ráðast með 

ofbeldi eða hótunum um slíkt á m.a. lögreglumenn. Inntak ákvæðisins virðist hafa tekið 

nokkrum breytingum nú síðustu ár en í ritgerðinni er fjallað um þá háttsemi sem gæti talist á 

mörkum þess að falla innan 1. mgr. 106. gr. hgl., þá með tilliti til dómaframkvæmdar, 

sjónarmiða fræðimanna, norræns réttar og framkvæmdar hjá lögreglu og ákæruvaldi. Þessari 

umfjöllun er ætlað að varpa ljósi á ákveðin vafaatriði sem hafa verið talin til staðar.  

Sem hluta af skilgreiningu ákvæðisins var farið yfir þá hagsmuni sem 1. mgr. 106. gr. hgl. 

er ætlað að vernda. Staða lögreglumanna, sem brotaþola, er sérstök þar sem eiginleg vernd 

ákvæðisins snýr að opinberum hagsmunum. Lögreglumenn njóta þó einnig verndar þar sem 

persónulegir hagsmunir þeirra sem brotaþola eru einnig í húfi. Í ritgerðinni er farið yfir 

sjónarmið um réttindi lögreglumanna sem brotaþolar. Með ákvæði 1. mgr. 106. gr. hgl. er 

opinberum starfsmönnum veitt víðtækari refsivernd heldur en hinum almenna borgara. 

Mögulegar refsingar eru mun þyngri heldur en t.d. í almennum ákvæðum hegningarlaga um 

líkamsmeiðingar og hótanir. Til skýringar var gerður samanburður á ákvörðun refsingar vegna 

þessara brota. Einnig var litið til þeirra sjónarmiða sem ríkja í Danmörku, Svíþjóð og Noregi 

varðandi ákvörðun refsingar fyrir ofbeldi eða hótanir gegn lögreglumönnum og þau borin 

saman við framkvæmdina á Íslandi. 

Í lok ritgerðarinnar er að finna umfjöllun um rannsókn þessara brota og framkvæmd hjá 

ríkissaksóknara. Sökum eðli þessara brota, og að hverjum hin brotlega háttsemi beinist, þá 

hafa komið upp umræður um sérstakt vanhæfi lögreglumanna til þess að rannsaka þessi brot 

og mögulegan skort á valdbærni lögreglustjóra til þess að hætta rannsókn þessara mála. Farið 

er yfir þróun í dómaframkvæmd, umfjöllun fræðimanna og löggjöfina hvað varðar þessi 

álitamál en settar eru fram ákveðnar hugmyndir um verklag hjá lögreglu út frá þessari 

umfjöllun. 

Síðustu ár hefur verið nokkur umræða um þörf á aukinni refsivernd fyrir lögreglumenn. 

Með lögum nr. 25/2007 var hámarksrefsing hækkuð úr 6 ára fangelsi í 8 ára fangelsi fyrir 

ofbeldi gegn þeim opinberu starfsmönnum sem hafa samkvæmt lögum heimild til líkamlegrar 

valdbeitingar. Umfjöllun um hvort markmið þeirrar lagabreytingar hafi náðst, fellur utan 

                                                        
1 Í þessari ritgerð verður skammstöfunin hgl. notuð um almenn hegningarlög nr. 19/1940. 
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umfjöllunarefnis þessarar ritgerðar. Lögð er áhersla á að skoða framkvæmdina hjá lögreglu og 

ríkissaksóknara með tilliti til ætlaðra varnaðaráhrifa ákvæðisins. Í tengslum við þetta 

umfjöllunarefni er farið yfir mögulegan farveg mála er varða brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. 

Þá er fjallað um lögreglustjórasektir og sáttamiðlun sem möguleg úrræði vegna þessara brota 

og þau metin út frá varnaðaráhrifum. 

Meginmarkmið ritgerðarinnar eru tvö. Annað þeirra er að kanna nánar inntak 1. mgr. 106. 

gr. hgl., hvers konar verknaður getur fallið undir ákvæðið og við hvaða aðstæður. Hitt 

markmið ritgerðarinnar er að skoða framkvæmdina hjá lögreglu og ákæruvaldi með tilliti til 

varnaðaráhrifa ákvæðisins og að meta hvort breytinga sé þörf varðandi málsmeðferð eða 

þeirra úrræða sem í boði eru vegna brota gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. 

2. Almennt um hlutræn og huglæg skilyrði refsiábyrgðar 

Það er mikilvægt að fara yfir hvaða háttsemi getur fallið undir 1. mgr. 106. gr. hgl. Í þessum 

kafla verður rakið það helsta sem þarf að hafa í huga við skýringu og heimfærslu tiltekinnar 

háttsemi á refsiákvæði. Einnig eru ákveðin skilyrði sem þarf að uppfylla svo refsiábyrgð geti 

komið til, þ.e. hlutræn og huglæg. Ekki verður fjallað ítarlega um grundvallarreglur refsiréttar 

en samt er nauðsynlegt að hnykkja á nokkrum meginatriðum vegna umfjöllunar síðar í 

ritgerðinni.  

2.1. Hlutræn skilyrði refsiábyrgðar 

Það er grundvallarregla í refsirétti að manni verður ekki refsað fyrir háttsemi nema að 

háttsemin hafi verið refsiverð, samkvæmt lögum, áður en verknaðurinn átti sér stað. Þessi 

meginregla kemur fram í 1. gr. hgl. Einnig er þessa reglu að finna í 1. mgr. 69. gr. stjórnarskrá 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 2  og í 1. mgr. 7. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. Í 

ummælum í greinargerð lagafrumvarps sem varð að almennum hegningarlögum nr. 19/1940 

segir um 1. gr. að það sé átt við lög í þrengri merkingu (sett lög frá Alþingi) en þó er einnig 

hægt að notast á við reglugerðir settar af ráðherra en þær verða þá að vera í samræmi við 

heimildir í lögum. Heimilt er þá að refsa fyrir athöfn og athafnarleysi.3 Það verður að hafa í 

huga að manni verður ekki refsað fyrir verknað sem hann hafði ekki ásetning til, sbr. 18. gr. 

hgl. eða þá fyrir gáleysisverknað ef ekki er slíka refsiheimild í viðkomandi ákvæði hgl. 

Til þess að komast að því hvort tiltekin háttsemi er refsiverð, verður að bera saman þá 

verknaðarlýsingu sem kemur fram í viðkomandi lagaákvæði við þá háttsemi sem er til 
                                                        
2 Hér eftir skammstöfuð stjskr. 
3 Alþt. 1939, A-deild, bls 354. 
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skoðunar hverju sinni. Það er misjafnt eftir lagaákvæðum hvort allir þættir ákvæðisins þurfa 

að koma fram en það fer eftir verknaðarlýsingu í lagaákvæðinu. Þannig að þegar nefndar eru 

fleiri en ein möguleg verknaðaraðferð, nægir að ein þeirra sé í samræmi við háttsemi geranda 

til þess að háttsemin teljist vera refsinæm.4 Samt verður að hafa í huga að oft er að finna í 

lagaákvæðum hugtök sem eru matskennd og erfitt er að meta hvort að tiltekin háttsemi falli 

undir þessi hugtök. Til þess að komast að því hver merking hugtakanna er og hvaða háttsemi 

eigi að falla þar undir, verður að líta til annarra gagna til þess að varpa ljósi á merkingu 

lagaákvæðisins í raun. Þessi gögn hafa verið nefnd lögskýringargögn í rýmri merkingu en þá 

er átt við öll skráð gögn sem geta komið til greina við skýringu á lagaákvæði.5 Þetta geta 

verið greinagerðir með lagafrumvörpum, eldri lög, önnur gildandi lög, dómar, fræðirit og 

svona væri hægt að telja áfram.6 Ferlinu við lögskýringu hefur verið lýst með fjórum skrefum; 

í fyrsta lagi val á lagaákvæði, í öðru lagi er það að afmarka merkingarfræðilegan ramma 

lagaákvæðisins sem verður fyrir valinu, í þriðja lagi fer fram val á þeim þeim 

lögskýringarsjónarmiðum sem koma til greina við túlkun ákvæðisins og að lokum er fundin 

sú lögskýringarleið sem gerir það að verkum að efnisreglan liggur þá ljós fyrir.7  

Hér verður að hafa í huga túlkunarreglu refsiréttar 8 , þ.e. að allan vafa skuli túlka 

sakborningi í hag sem er mikilvægt lögskýringarsjónarmið í refsirétti. Þessa reglu er 

mikilvægt að hafa í huga þegar farið verður yfir þau hugtök sem eru skilyrði refsiábyrgðar, 

sbr. 1. mgr. 106. gr. hgl., hér síðar í þessari ritgerð. Einnig er rétt að nefna að í refsirétti eru 

ákveðnar kröfur um skýrleika refsiákvæða en það hefur ekki komið til skoðunar varðandi það 

ákvæði sem hér er fjallað um. 

2.1.1. Fullframning brots 

Misjafnt er eftir orðalagi refsiákvæða hvenær brot telst vera fullframið. Í sumum tilfellum er 

lýsingin þannig að einhver afleiðing þurfi að vera komin fram til þess að brotið teljist vera 

fullframið en slík ákvæði innihalda lýsingu á svokölluðum tjónsbrotum en tjónsbrot taka til 

frumverknaðar, verknaðaraðstæðna og afleiðinga.9 Þá getur verið að háttsemin þurfi að hafa 

skapað ákveðna hættu en slík ákvæði lýsa hættubrotum. Þá eru önnur ákvæði sem þar sem 

                                                        
4 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 165. 
5 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 215. 
6 Sjá einnig skilgreiningu Sigurðar Líndal á hugtakinu réttarheimild: „Réttarheimildir eru þau viðmið - gögn, sú 
háttsemi, þær hugmyndir og hvaðeina annað - sem almennt er viðurkennt að nota skuli eða nota megi til 
rökstuðnings þegar réttarreglu er slegið fastri eða mótuð almennt eða í ákveðnu tilfelli.“ Sigurður Líndal: Um lög 
og lögfræði, grundvöllur laga - Réttarheimildir, bls. 75-76. 
7 Róbert Ragnar Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 24. 
8 Róbert Ragnar Spanó nefnir þessa lögskýringaraðferð túlkunarreglu refsiréttar í riti sínu Túlkun lagaákvæða, 
bls. 406. 
9 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 38. 
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ákveðin athöfn er gerð refsiverð án tillits til hættu, tjóns eða afleiðinga, þau brot eru samhverf 

brot.10 Brotið telst síðan fullframið þegar þegar þeir þættir í verknaðarlýsingu ákvæðisins hafa 

komið fram og ákvæði 18. gr. hgl. um saknæmisskilyrði eru uppfyllt.11 

Með 20. gr. hgl. er tilraun til brots gerð refsiverð. Þar er gerð krafa um að ákvörðun hafi 

verið tekin um að framkvæma brotið en einnig er það skilyrði að framinn hafi verið verknaður 

sem ber vitni um ásetning til brotsins.12 Þetta ákvæði gerir það að verkum að hægt er að refsa 

fyrir ákveðna háttsemi þrátt fyrir að brot séu ekki fullframin. Hins vegar verður að hafa það í 

huga að misjafnt er eftir lýsingum í einstökum ákvæðum hvenær brot teljast vera fullframin.13 

Fullframningarstig brota kann að vera fært fram í verknaðarlýsingunni en taka má sem dæmi 

2. málsl. 1. mgr. 106. gr. hgl. Þar er að finna lýsingu á ákveðinni nauðung sem opinber 

starfsmaður er beittur.14 Hér er ekki skilyrði að nauðungin hafi heppnast heldur er brotið 

fullframið ef gerandi hefur leitast til við að ná fram ákveðinni niðurstöðu. Þannig þurfa 

afleiðingarnar ekki að koma fram í 2. málsl. 1. mgr. 106. gr. hgl. heldur þarf tilgangur 

verknaðar einungis að vera sá sem lýst er í málsliðnum. Þessi framsetning gerir það að 

verkum að litlar líkur eru á að það reyni á tilraunarákvæðið í framkvæmd þegar brot snýr að 1. 

mgr. 106. gr. hgl. 

Það væri þó hægt að nefna dæmi um háttsemi sem væri hægt að fella undir 1. mgr. 106. 

gr., sbr. 1. mgr. 20. gr. hgl. Tilraun getur verið nothæf eða ónothæf. Nothæf tilraun er þegar 

brotið hefði verið fullframið ef að gerandi hefði haldið áfram með verkið eða tekist að klára 

það, þ.e. háttsemin verður að tilraun vegna þess að einhverra hluta vegna tókst geranda ekki 

að fullfremja brotið en allir aðrir þættir voru til staðar. Ónothæf tilraun á hins vegar við þegar 

gerandi hefur ásetning til ákveðins verknaðar en það er ákveðinn ómöguleiki varðandi andlag 

eða verknaðaraðferðina, þ.e. brotið getur ekki verið fullframið.15 Hægt er að setja upp dæmi 

um þetta: A var handtekinn af B vegna slagsmála daginn áður. Daginn eftir taldi A sig hafa 

séð B þar sem hann var inni í verslun og var ekki við vinnu á þessum tíma sem 

lögreglumaður. A var ósáttur með vinnubrögð B daginn áður og ákveður því að ráðast á B. 

Það kemur síðan í ljós að A hafði farið mannavillt vegna þess að maðurinn, sem hann réðist á, 

var ekki lögreglumaðurinn B, heldur var um almennan borgara að ræða. Háttsemin yrði 

heimfærð undir 1. mgr. 106. gr. hgl, sbr. 20. gr. hgl. vegna þess að A hafði þennan ásetning en 
                                                        
10 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 32. 
11 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 73-74. 
12 Í athugasemdum við 20. gr. segir m.a: „Objectívt verður að hafa verið framinn verknaður, sem ótvírætt ber 
vitni um ásetninginn. Frásögn eða hótun um framkvæmd brots er því ekki nægileg.“ Alþt. 1939, A-deild, bls 
359. 
13 Alþt. 1939, A-deild, bls. 359. 
14 Jónatan Þórmundsson: „Ofsóknir og hótanir“, bls. 203. 
15 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 118. 
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þar sem raunverulegur þolandi brotsins var ekki opinber starfsmaður, gat A ekki fullframið 

brotið.  

2.1.2. Gerandi og þolandi 

Hver lifandi maður getur verið gerandi afbrota en það sama á við um þolanda, nema þolandi 

getur einnig verið látinn þegar afbrot er framið ef svo sérstaklega ber undir. Undantekningar 

geta verið á þessari meginreglu ef sérstaklega er tilgreint að einhver afmarkaður hópur geti 

verið gerandi eða þolandi.16 Dæmi um þetta er brot í opinberu starfi, sbr. XIV. kafli hgl. þar 

sem gerandi verður að vera opinber starfsmaður og brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. þar sem 

skilyrði er að þolandi afbrots verður að vera opinber starfsmaður. 

Oft getur verið erfitt að ákvarða hverjir eiga að heyra undir verndarákvæði 1. mgr. 106. gr. 

hgl. sem opinberir starfsmenn. Þetta á einnig við sambærileg ákvæði í norrænum rétti sem er 

farið yfir síðar í ritgerðinni. Þá er einnig greint á milli opinberra starfsmanna í 1. mgr. 106. gr. 

hgl. eftir eðli starfa þeirra sem getur skipt máli við ákvörðun refsingar. 17  Þar sem 

umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er ofbeldi eða hótanir í garð lögreglumanna, verður ekki 

farið sérstaklega yfir skilgreiningu á opinberum starfsmönnum eða hverjir hafa heimild til 

líkamlegrar valdbeitingar. Það er vegna þess að það er ekki vafi á að lögreglumenn heyra 

undir báða þessa flokka.18 

2.2. Ásetningur, sbr. 18. gr. hgl. 

Samkvæmt 18. gr. hgl. er verknaður ekki refsiverður nema hann hafi verið unninn af 

ásetningi. Þó er heimilt að refsa fyrir gáleysi ef það er sérstaklega tekið fram í því ákvæði sem 

háttsemin heyrir undir. Ekki er að finna heimild til þess að refsa fyrir brot sem unnin voru af 

gáleysi í 1. mgr. 106. gr. hgl. Það er því skilyrði að ásetningur sé til staðar svo hægt sé að 

refsa fyrir brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. en öll stig ásetnings koma til greina. Ásetningurinn 

þarf að ná til allra verknaðarþátta en þá getur skipt máli hvort um tjónsbrot eða samhverft brot 

er að ræða. Ásetningur í tjónbrotum þarf að ná til verknaðar og afleiðinga. Skilgreining á 

samhverfum brotum er aðeins frábrugðin skilgreiningu á tjónsbrotum. Jónatan Þórmundsson 

setti fram eftirfarandi skilgreiningu ásetnings til samhverfa brota: 

 
Það er ásetningur, ef hinn brotlegi veit, að þær aðstæður eru fyrir hendi, sem felast í 
verknaðarlýsingu refsiákvæðis, ef hann telur víst, að þær séu fyrir hendi, eða hann býst ákveðið 

                                                        
16 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 36. 
17 Úr 1. mgr. 106. gr. hgl.: „Ef brot samkvæmt þessari málsgrein beinist að opinberum starfsmanni, sem að 
lögum hefur heimild til líkamlegrar valdbeitingar, má beita fangelsi allt að 8 árum.“ 
18 Með lögreglumönnum er átt við þá sem eru taldir upp í 2. gr. reglugerðar um starfsstig innan lögreglunnar, nr. 
1051/2006 en það er rýmri túlkun en almennur skilningur á starfsheitinu. 
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við því, og loks ef hann álítur, að þessar aðstæður kunni að vera fyrir hendi, en hann hefði engu 
að síður framið verknaðinn, þótt hann hefði talið víst, að aðstæður væru fyrir hendi, eða þá að 
hann lætur sér í léttu rúmi liggja, hvort þessar aðstæður eru fyrir hendi.19 

 
Þegar litið er á 1. mgr. 106. gr. hgl. er augljóst að það kunna að vera tilvik þar sem 

geranda er það ekki ljóst að þolandi árásar hans er opinber starfsmaður. Þetta getur einnig átt 

við lögreglumenn eins og kemur fram í Hrd. 18. desember 2008 (299/2008): 

 
Fjórir óeinkennisklæddir lögreglumenn voru við eftirlit í miðbæ Reykjavíkur. Þrir menn réðust 
að lögreglumönnunum með ofbeldi en þeir gáfu þær skýringar að þeir hafi ætlað að bjarga konu 
sem lögreglumennirnir voru að hafa afskipti af. Lögreglumennirnir sögðust hafa gert grein fyrir 
sér sem lögreglumenn, bæði með því að kalla það á ensku og með því að sýna lögregluskilríki. 
Ákærðu sögðust ekki hafa áttað sig á því að þetta væru lögreglumenn en fyrr en of seint og þá 
fóru þeir í burtu. Einn af ákærðu var sakfelldur í málinu vegna þess að ekki var hægt að sýna 
fram á þátt hinna. Háttsemi hans var felld undir 1. mgr. 217. gr. hgl. vegna þess að ekki var talið 
sannað að hann hafi vitað að hann var að ráðast á lögreglumann. 20 

 
Einnig má nefna Hrd. 1992, bls. 487 sem dæmi um að gerandi þarf að hafa vitneskju um 

að refsiverð háttsemi hans beinist gegn lögreglumanni: 

 
Lögregla hafði verið kvödd á vettvang vegna þess að A hafði brotið sér leið inn í íbúð og ráðist 
á mann þar innandyra. Þegar lögreglumenn komu á vettvang var A farinn úr íbúðinni. A kom 
síðan aftur inn í íbúðina, þá vopnaður hlaðinni haglabyssu, en var þá fljótlega yfirbugaður af 
lögreglumönnum sem voru enn í íbúðinni. Við handtökuna hljóp skot úr byssunni í vegg í 
íbúðinni. Ekki var talið sannað að A hafi vitað að lögreglan hefði verið kölluð til og því var 
hann sýknaður af broti gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. en sakfelldur fyrir hættubrot, sbr, 4. mgr. 220. 
gr. hgl. 

 
Þetta eru dæmi um error in persona eða persónurugling21 en meginreglan er að slíkt 

breytir engu varðandi refsiábyrgð. Ef brotin beinast hins vegar gegn ákveðnum hagsmunum, 

sem njóta sérstakrar refsiverndar í lögum, þá gildir sérregla varðandi það eins og sjá má í 

ofangreindum dómum Hæstaréttar. Háttsemin er færð undir annað ákvæði sökum error in 

persona og gerandi hlýtur lægri refsingu en hann ella hefði fengið.22 

Annars konar villa er aberratio ictus en það er þegar t.d. högg geigar en lendir á öðrum 

manni.23 Þarna væri hægt að hugsa sér að einhver ætlaði að kýla mann og missti marks en 

hnefinn lenti framan í lögreglumanni. Þá koma tvær aðferðir til greina, samangreiningaraðferð 

                                                        
19 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 61. 
20 Sjá einnig Hrd. 9. desember 2010 (88/2010) þar sem maður var sýknaður af broti gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. 
vegna þess að ekki var talið sannað að óeinkennisklæddir lögreglumenn hafi gert grein fyrir sér sem 
lögreglumenn í samræmi við reglugerð um lögregluskilríki nr. 1052/2006, eða að maðurinn hefði átt að sjá 
lögregluskílríkin vegna myrkurs og fjarlægðar. 
21 Þýðing Jónatans Þórmundssonar á hugtakinu error in persona, sjá Jónatan Þórmundsson: Afbrot og 
refsiábyrgð III, bls. 30. 
22 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III, bls. 30-31. 
23 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III, bls. 36. 
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og sundurgreiningaraðferð.24 Ef sú fyrri yrði notuð myndi gerandinn vera sakfelldur fyrir 

líkamsárás, sbr. 217. gr. hgl., vegna þess að líkamsáverkinn er fullframinn en hann hafði ekki 

ásetning til þess að kýla lögreglumanninn. Með síðari aðferðinni hefði gerandinn gerst 

brotlegur gegn manninum, sem hann ætlaði að kýla, samkvæmt 1. mgr. 217. gr., sbr. 20. gr. 

hgl. en vegna þess að höggið á lögreglumanninn var af gáleysi fellur það ekki undir 1. mgr. 

106. gr. hgl. 

3. Saga ákvæðisins frá fyrstu hegningarlögum Íslendinga 

Í íslenskri hegningarlöggjöf hefur lengi verið greint á milli þeirra sem sinna opinberum 

störfum og hins almenna borgara. Dæmi um þetta er að finna í 1. mgr. 106. gr. hgl. Til þess að 

átta sig betur á því hvað fellst í því ákvæði, er ágætt að fara yfir þróun þess. Þá er átt við þá 

þróun sem hefur átt sér stað í löggjöf varðandi ofbeldi gegn opinberum starfsmönnum allt frá 

fyrstu hegningarlögum Íslendinga sem sett voru árið 1869 og þær breytingar sem hafa átt sér 

stað frá þeim tíma. 

3.1. Almenn hegningarlög handa Íslandi frá 1869 

Almennu hegningarlögin handa Íslandi frá 1869 voru samin með hliðsjón af dönsku 

hegningarlögunum frá 1866 sem báru heitið Almindelig borgerlig Straffelov. Ekki þótti 

ástæða til þess að setja fram útskýringar á frumvarpinu í heild sinni heldur var látið nægja að 

útskýra þau atriði sem voru frábrugðin dönsku lögunum.25 Tólfti kapítuli laganna bar heitið 

„Um brot á móti valdstjórninni og á allsherjarreglu“. Í athugasemdum við einstaka kapítula 

frumvarpsins kemur ekkert fram varðandi mögulegrar verknaðaraðferðir. Í tólfta kapítula var 

að finna tvö ákvæði sem helst koma til greina við greiningu á 1. mgr. 106. gr. hgl. Þau ákvæði 

eru svohljóðandi: 

 
99. gr. 
 Hver sem ræðst á embættismann, þegar hann er að embættisverki, eða út af embættisverki, 
með ofbeldi eða hótunum um ofbeldi, og eins sá, sem á sama hátt leitast við að neyða 
embættismann til að gjöra nokkurt embættisverk, eða aptra honum frá að gjöra það, skal sæta 
hegningarvinnu allt að 6 árum, eða fangelsi þegar málsbætur eru, ekki samt vægara en 3 mánaða 
einföldu fangelsi, nema að afbrotið sé svo vaxið, að þyngri hegning liggi við því. 
 Ef maður annars gerir embættismanni tálmanir í að gegna embættisstörfum sínum, þá varðar 
það fangelsi eða sektum. 
 Þeir menn, er sitja í sveitarstjórnarráðum, og aðrir þess háttar menn, sem kosnir eru til að hafa 
sýslun á hendi af hálfu hins opinbera, standa jafnfætis embættismönnum að þessu leyti, þegar 
þeir eru að gegna sýslu sinni. 

                                                        
24 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III, bls. 37-39. 
25 Alþt. 1867, A-deild. bls. 125. 
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101. gr. 
 Sýni maður sig í nokkuri þess konar mótgerð, sem vikið er að í 99. gr., við minni háttar 
réttarþjóna eða lögregluþjóna, tollþjóna, hreppstjóra, stefnuvotta eða aðra þess háttar 
sýslunarmenn hins opinbera, þá varðar það betrunarhúsvinnu allt að 2 árum, fangelsi eða 
sektum, ef málsbætur eru. 
 Jafnfætis téðum sýslunarmönnum standa þeir menn, sem dómari eða yfirvald boðaði sér til 
aðstoðar við rekstur opinberra starfa. 

 
Einnig má finna ákvæði í lögunum um bann við að beita varðmenn eða aðra hermenn 

ofbeldi eða hótunum um slíkt. Þá er einnig að finna bann við að ráðast á embættismann eða 

annan sem fellur undir 99.-101. gr., með smánunum, skömmum eða meiðyrðum, sbr. 102. gr. 

laganna. Í 103. gr. laganna er að finna áhugavert ákvæði með tilliti til samanburðar gildandi 

réttar á Íslandi annars vegar og Danmörku hins vegar. Þar er sérstaklega kveðið á um að það 

eigi að virða það til málsbóta ef opinberi starfsmaðurinn, sem brotið var gegn, hefur með 

ólögmætri háttsemi stuðlað að því að ráðist var á hann með ofbeldi eða hótunum um slíkt. Það 

er tekið fram í ákvæðinu að jafnvel heimilt sé að beita sektum í stað fangelsisrefsingu þegar 

svo ber undir. 

Í dönsku hegningarlögunum frá árinu 1866 var að finna sambærileg ákvæði, nánar tiltekið 

í 98-102. gr. laganna. Talið að var nauðsynlegt að setja slík ákvæði til aukinnar verndar 

opinberum hagsmunum þrátt fyrir að hægt væri refsa fyrir sambærilega háttsemi með öðrum 

ákvæðum, þ.e. brot gegn einungis persónulegum hagsmunum.26 Einnig er athyglisvert að sjá 

dæmi um verknaðaraðferðir sem gætu fallið undir hótanir eða móðganir, að bæði er talið hægt 

að þær séu settar fram í orði eða verki og þá einnig skriflega.27 

3.2. Almenn hegningarlög nr. 19/1940 

Árið 1940 voru sett ný hegningarlög en í XII. kafla þeirra laga er fjallað um brot gegn 

valdstjórninni. Í 1. mgr. 106. gr. laganna er að finna ákvæði varðandi ofbeldi eða hótanir 

gagnvart opinberum starfsmönnum en ákvæðið er svohljóðandi: 

 
Hver, sem ræðst með ofbeldi eða hótunum um ofbeldi á opinberan starfsmann, þegar hann er að 
gegna skyldustarfi sínu eða út af því, og eins hver sá, sem á sama hátt leitast við að hindra 
framkvæmd slíks starfa eða neyða starfsmanninn til þess að framkvæma einhverja athöfn í 
embætti sínu eða sýslan, skal sæta fangelsi allt að 6 árum. Ef brot samkvæmt þessari málsgrein 
beinist að opinberum starfsmanni, sem að lögum hefur heimild til líkamlegrar valdbeitingar, má 
beita fangelsi allt að 8 árum. Beita má sektum, ef brot er smáfellt. 

 

                                                        
26 Carl Goos: Den danske strafferet specielle del, bls. 136-137. 
27 Carl Goos: Den danske strafferet specielle del, bls. 145-146. 
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Í greinargerð frumvarpsins sem varð að almennum hegningarlögum nr. 19/1940 kemur 

fram í athugasemdum við 106. gr. að ekki var lengur gerður greinarmunur á embættismönnum 

og sýslunarmönnum og að öðru leyti ættu 99. og 101. gr. þágildandi hegningarlaga að haldast 

óbreytt að efni til.28 Einnig er nauðsynlegt að greina frá 2. mgr. 106. gr. hgl. en skýra verður 

1. mgr. með tilliti til 2. mgr. Ákvæði 2. mgr. 106. gr. hgl. varðar bann við því að tálma, án 

ofbeldis eða hótana um slíkt, m.a. lögreglumönnum að sinna starfi sínu en ákvæðið er 

eftirfarandi: 

 
Sá sem tálmar því á annan hátt að handhafi lögregluvalds eða tollgæsluvalds gegni 
skyldustörfum sínum skal sæta sektum eða fangelsi allt að 2 árum. Geri maður öðrum 
opinberum starfsmanni slíkar tálmanir þá varðar það sektum eða fangelsi allt að 1 ári. 

 
1. mgr. 106. gr. hgl. hefur tekið fáum breytingum frá því að lögin voru samþykkt af 

Alþingi í upphafi. Með breytingarlögum nr. 101/1976 var sett inn heimild til þess að beita 

sektum ef um smávægilegt brot væri að ræða. Rökin fyrir þessari nýjung í ákvæðinu voru 

helst þau að fyrir var heimild til þess að beita sektum fyrir brot gegn 2. mgr. 106. gr. hgl. sem 

varðar refsingu fyrir að tálma m.a. lögreglumönnum framkvæmd starfs þeirra. Tekið var fram 

að háttsemin, sem fellur undir 1. mgr. 106. gr. hgl., væri yfirleitt alvarlegri en sú sem ætti 

heyrði undir 2. mgr. sömu lagagreinar. Þá var talið að sum tilvik gætu rúmast innan 1. mgr. 

106. gr. hgl. en væru samt á mörkunum við að eiga betur við 2. mgr. 106. gr. hgl. Því væri rétt 

að heimila einnig fjársektir sem refsingu fyrir brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. ef brotið væri 

smáfellt.29 

Með lögum nr. 82/1998 voru gerðar breytingar á þessu ákvæði sem öðrum ákvæðum laga 

þar sem orðið varðhald kom fyrir. Fyrir þessa lagabreytingu var heimilt að dæma menn í 

varðhald en greint var á milli þess og fangelsisrefsingar. Fyrir stórfelld brot voru menn 

dæmdir til fangelsisvistar en fyrir minni afbrot var varðhaldi beitt. Einnig var heimilt að 

dæma harðnaðari afbrotamenn til fangelsisvistar þrátt fyrir að þeir hafi aðeins framið 

minniháttar brot en það var til þess að koma í veg fyrir að þeir myndu umgangast þá sem hafi 

orðið á yfirsjón einu sinni, þ.e. varðhaldsfangar.30  

Með lögum nr. 25/2007 voru gerðar töluverðar breytingar á 106. gr. hgl. hvað varðar 

mögulegar refsingar. Breytingalögin báru yfirskriftina „aukin refsivernd lögreglu“. Gerðar 

voru þær breytingar á 1. mgr. 106. gr. hgl. að þeim aðilum sem fara með líkamlegar 

valdbeitingarheimildir samkvæmt lögum, var veitt aukin refsivernd og eru lögreglumenn þar á 

                                                        
28 Alþt. 1939, A-deild, bls 375. 
29 Alþt. 1976-77, A-deild, bls. 465.  
30 Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 3723. 
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meðal. Tilefni lagasetningarinnar var sú umræða í þjóðfélaginu að refsingar vegna brota gegn 

1. mgr. 106. gr. hgl. hafi verið of vægar en yfirleitt eru refsingar við lægri mörk 

refsirammans. Einnig var því haldið fram að refsingarnar væru ekki í samræmi við alvarleika 

brotanna þegar brotin beindust gegn þeim starfsmönnum sem oft þurfa að beita líkamlegu 

valdi í starfi. Þannig var talið að refsivernd ákvæðisins þyrfti að vera í réttu hlutfalli við þá 

áhættu sem menn eru í við starf sitt varðandi að hljóta líkamstjón. 31  Með lögunum var 

samþykkt að hækka mögulega refsingu varðandi brot gegn þessum opinberu starfsmönnum úr 

6 árum í 8 ára fangelsi en varðandi aðra opinbera starfsmenn var refsingin óbreytt. Þá er 

einnig vert að nefna að með þessum breytingalögum var lögfest sérstök ítrekunarheimild 

vegna brota gegn 106. gr. hgl. en með henni var heimilt að hækka refsingu um allt að 

helmingi. Það þótti nauðsynlegt að setja þessa heimild inn í 106. gr. hgl. vegna þess að talið 

var óljóst hvort ítrekunarheimild 1. mgr. 218. gr. b. hgl. ætti við vegna þessara brota.32  

4. Inntak 1. mgr. 106. gr. hgl. 

Umfjölluninni í þessum kafla er skipt upp í nokkra hluta. Fyrst er fjallað almennt um ákvæðið 

en síðan er farið yfir nokkur hugtaksatriði sem koma fram í 1. mgr. 106. gr. hgl., m.a. ofbeldi 

eða hótanir um slíkt og nauðung. Í umfjöllun um hugtakið ofbeldi er lögð sérstök áhersla á 

nokkrar verknaðaraðferðir sem geta talist vera á mörkum þess að falla undir ákvæðið. Þá 

verður einnig farið yfir skilgreiningar á því hvers konar hótanir geta fallið undir 1. mgr. 106. 

gr. hgl. Í lok kaflans er síðan að finna umfjöllun um nauðung og rétt hins almenna borgara til 

þess að verja sig fyrir ólögmætum aðgerðum lögreglumanna. 

4.1. Almennt um ákvæðið 

Með 1. mgr. 106. gr. hgl. er það gert refsivert að ráðast á opinberan starfsmann með ofbeldi 

eða hóta opinberum starfsmanni ofbeldi. Almennt getur þessi háttsemi varðað að hámarki 6 

ára fangelsi en ef ofbeldið eða hótunin beinist gegn opinberum starfsmanni sem hefur heimild 

í lögum til þess að beita líkamlegri valdbeitingu, getur refsingin orðið að hámarki 8 ár. Af 

dómaframkvæmd má ráða að lang oftast reynir á ofbeldi eða hótanir gegn lögreglumönnum. 

Ákvæði 1. mgr. 106. gr. hgl. fellur undir að vera rýmkað brot vegna þess að í ákvæðinu er 

að finna samsetta brotalýsingu. Það á við um þau ákvæði hgl. þar sem er að finna tvo eða 

fleiri almenna verknaðarþætti sem hver um sig gæti verið sjálfstætt brot. Þá tæmir hið 

                                                        
31 Alþt, 2006-07, A-deild, bls. 3689.  
32 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 3691-3692. 
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sérhæfða ákvæði sök gegn þeim brotum sem koma fram í verknaðarlýsingu. 33  Þær 

verknaðaraðferðir sem koma fram í 1. mgr. 106. gr. hgl. eru ofbeldi og hótanir. Þessar 

aðferðir geta talist vera sjálfstætt brot, sbr. 1. mgr. 217. gr. hgl. og 233. gr. hgl. Ef t.d. 

ofbeldið telst hins vegar vera meiriháttar og falla undir 218. gr. hgl., tæmir 1. mgr. 106. gr. 

hgl. ekki sök gagnvart 218. gr. hgl. heldur verður refsað þá fyrir 1. mgr. 106. gr. hgl. og 1. 

mgr. eða 2. mgr. 218. gr. hgl.34 

Það sem greinir þetta refsiákvæði helst frá hinum almennu ákvæðum um líkamsárás eða 

hótanir, er að hér verður þolandi afbrots að vera opinber starfsmaður en gerandi getur verið 

hver sem er. Einnig er sérstakt að 1. mgr. 106. gr. hgl. er talið vera samhverft brot eins og 

hótanir, sbr. 233. gr. hgl. en 1. mgr. 217. gr. hgl. er tjónsbrot. Þess vegna þurfa afleiðingar 

ekki að koma fram í broti gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. eins og þarf þegar um tjónsbrot er að 

ræða.35  

Ofbeldi og hótanir um slíkt eru þær tvær verknaðaraðferðir sem nefndar eru í 1. mgr. 106. 

gr. hgl. Þrátt fyrir að hugtökin virðast sem slík vera skýrlega orðuð verður ekki hjá því komist 

að skýra þessi hugtök nánar eins og þau koma fram í þessu ákvæði og hvaða háttsemi þau fela 

í sér. Við skýringu á hugtökunum verður að hafa í huga að samkvæmt ákvæðinu er ofbeldi 

eða hótanir um slíkt lýsing á verknaðaraðferðum að öðrum skilyrðum uppfylltum varðandi 

verknaðarþola. Í framhaldinu er síðan að sjá lýsingu á því að ofbeldið verði að hafa ákveðin 

tilgang eða ástæðu. Þessi aðgreining getur gert það að verkum að hugsanlega þurfi minna 

ofbeldi til þegar tilgangur þess er að hafa áhrif á starf opinbers starfsmanns, þ.e. að hindra eða 

neyða starfsmanninn til athafna, sbr. Hrd. 1968, bls. 202 en fjallað er um þennan dóm síðar í 

þessum kafla. 

Ef 1. mgr. 106. gr. hgl. er skoðuð þá koma einnig fram önnur hugtaksskilyrði eins og 

skyldustarf en ákvæðið á aðeins við þegar athafnir beinast að lögreglumanni við skyldustörf 

eða vegna starfa hans. Það væri hægt að hugsa það sem svo að meðan lögreglumaður er við 

vinnu og að sinna þeim verkefnum sem honum er falið lögum samkvæmt, þá er hann að sinna 

skyldustarfi. Ekki er að finna nákvæma skilgreiningu á hugtakinu skyldustarf í lögum en í 

Hrd. 1992, bls. 401 er að finna ákveðna afmörkun á þessu ofangreindu orðalagi.36 Þar kemur 

fram að orðalagið miðist við að tryggja eðlilega framkvæmd stjórnsýslu og að árásir verði að 

vera vegna verka á starfssviði verknaðarþola. Þetta kannski útskýrir ekki margt en taka mætti 

                                                        
33 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 45. 
34 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 46. 
35 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 65. 
36 Í þessu máli laut brotið að þágildandi 108. gr. hgl. en sömu skilyrði voru um tengsl árásar við starf brotaþola 
og er að finna í 1. mgr. 106. gr. hgl.  
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dæmi um þá A og B. B er lögreglumaður en A er almennur borgari. A hefur lengi haft horn í 

síðu B vegna persónulegs ágreinings og hefur ákveðið að ráðast á B næst þegar hann sér hann. 

A sér síðan B en B er þá við vinnu og er klæddur lögreglubúning. A missir stjórn á sér þegar 

hann sér B og kýlir hann. Hugsanlega er ekki um brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. heldur á 1. 

mgr. 217. gr. hgl. frekar við, vegna þess að A ætlar sér ekki að ráðast á lögreglumanninn B 

heldur aðeins B sem einstakling og ekki er árásin vegna starfs B sem lögreglumaður. Það skal 

tekið fram að ekki hefur reynt á þetta í dómaframkvæmd svo vitað sé þannig að aðeins er um 

hugleiðingar höfundar að ræða.37  

Eins og fjallað hefur verið um hér, getur 1. mgr. 106. gr. hgl. átt við þrátt fyrir að 

lögreglumaður sé ekki þá stundina í vinnu ef ráðist er á hann vegna starfsins. Hér eru 

aðstæður öðruvísi en í þessu tilbúna dæmi um A og B, þ.e. tilefni árásarinnar er vegna 

einhvers sem hann gerði í starfinu en ekki vegna persónulegs ágreinings sem á sér engin 

tengsl við starf lögreglumannsins. Í Hrd. 1984, bls. 2 var einmitt tekist á um þetta álitaefni en 

ráðist var á lögreglumann sem þá var á frívakt. A var að skemmta sér á skemmtistað í 

Reykjavík. Lögreglumaðurinn B var þá einnig að skemmta sér á sama stað. Þegar B kom út af 

staðnum þá réðist A á hann og kýldi hann einu höggi í höfuðið. Sýnt var að A þekkti B sem 

lögreglumann og var honum mjög reiður vegna fyrri afskipta hans af A í lögreglustarfinu. 

Eins var A mjög reiður lögreglu, ákæru- og dómsvaldi eins og það lagði sig. Talið var að þrátt 

fyrir að lögreglumaðurinn hafi ekki verið að sinna skyldustörfum í umrætt sinn, þá hafi árás A 

verið vegna lögreglustarfa B og því var sakfellt fyrir brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. Í 

sambandi við þetta mætti einnig benda á dóm Hérd. Austl. 17. ágúst 2011 (S-57/2011) en þar 

var maður m.a. ákærður fyrir tilraun til manndráps og brots gegn valdstjórninni fyrir að hafa 

ætlað að drepa lögreglumann en tilefni þess var talið vera vegna fyrri afskipta 

lögreglumannsins af manninum. Maðurinn var sýknaður vegna sönnunarskorts en líklega 

hefði hann verið sakfelldur fyrir tilraun á báðum þessum brotum ef sönnun hefði tekist.  

4.2. Hugtakið ofbeldi 

Hugtakið ofbeldi getur átt við þegar líkamlegu eða andlegu afli er beitt gegn einstaklingi.38 

Líklega er hér ekki átt við þetta víðtæka skýringu, heldur er aðeins átt við líkamlegt afl sem 

beint er gegn öðrum einstaklingi samkvæmt þrengri merkingu refsiréttar. Þrátt fyrir að hægt 

sé að líkja ofbeldi við þá háttsemi sem lýst er í 217. gr. hgl. er munurinn sá að ekki er áskilið 

                                                        
37 Sjá einnig umfjöllun Stephan Hurwitz: Den danske kriminalret Special del, bls. 38. En þar nefnir hann að 
árásin verði að vera í tengslum við starf opinbers starfsmanns, þ.e. að orsakatengsl verði að vera þar á milli. 
38 Páll Sigurðsson, Barbara Björnsdóttir og Hulda Guðný Kjartansdóttir: Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 
306.  
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tjón af háttseminni til þess að hún falli undir það að vera ofbeldi. Hins vegar getur áverki 

verið mikilvægt gagn hvað varðar sönnun á málsatvikum, sbr. dómur Hérd. Reykn. 24. janúar 

2011 (S-531/2010).39 Ofbeldið getur verið margs konar en lýsir sér þannig að þolandi verði að 

vera beittur líkamlegu afli þannig að hann geti ekki varist því.40 Með þessu er átt við lægsta 

stig ofbeldis en verknaðaraðferðir sem eru til þess fallnar að orsaka líkamstjón heyra einnig 

undir ofbeldi. Það er því aðeins átt við líkamlegt ofbeldi en til skýringar er hægt að nefna Hrd. 

1993, bls. 565 þar sem það að snerta eða beita handafli við einhvern var ekki talið fela í sér 

ofbeldi í skilningi refsiréttar.41 Ofbeldi felur í sér að markmiðið er líkamsmeiðingar.42 En ef 

ofbeldið telst ekki vera fullframið, væri hægt að fella háttsemina undir hótun um ofbeldi en 

það fer eftir atvikum hverju sinni. Hins vegar hefur verið talið, í norskum rétti, að með ofbeldi 

gegn opinberum starfsmönnum geti falist hvaða valdbeiting sem er, mikil eða lítil, sem er 

með það að markmiði að sigrast á hindrun, mótstöðu eða þvíngun sem er þá af hálfu opinberra 

starfsmanna.43 

Hvað varðar sumar verknaðaraðferðir er ekkert álitaefni að þær heyra undir hugtakið 

ofbeldi eins og það kemur fram í 1. mgr. 106. gr. hgl. Það mætti sem dæmi um slíkar aðferðir 

nefna högg, spörk og bit. 44  Allt eru þetta aðferðir sem að öllum líkindum munu valda 

lögreglumönnum meiðslum eða eru til þess fallnar. 45  Það hefur verið hins vegar meira 

vafamál um þær aðferðir sem eru ekki líklegar til þess að valda ákverkum, hvort eigi að fella 

þær undir það að vera ofbeldi. Ef ekki er um ofbeldi eða hótanir að ræða, getur háttsemin þá 

fallið undir 2. mgr. 106. gr. hgl, ef hún er til þess fallin að hindra opinberan starfsmann við 

framkvæmd starfsins. Ætlunin er að taka sérstaklega fyrir þrjár verknaðaraðferðir sem koma 

líklega oftast upp í störfum lögreglumanna ásamt þeim aðferðum sem hafa verið nefndar hér 

áður. Verknaðaraðferðirnar sem um ræðir eru; að hrækja á opinberan starfsmann, að ýta við 

opinberum starfsmanni og að lokum að sýna mótþróa við handtöku. 

                                                        
39 Í málinu lá ekki fyrir áverkavottorð. Þar sem lýsingar lögreglumanns á áverkum sínum komu ekki heim og 
saman við önnur gögn í málinu var gerandi sýknaður af því að hafa sparkað í lögreglumanninn. 
40 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 64-65. 
41 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 238. 
42 Oluf Krabbe: Borgerlig straffelov af 15. april 1930, bls. 321. 
43 Magnus Matningsdal: Norsk speciell strafferett, bls 82. 
44 Sem dæmi um fjölbreytileika verknaðaraðferða mætti nefna Hrd. 21. desember 2009 (203/2009) þar sem 
maður hjólaði á lögreglumann með þeim afleiðingum að hún féll á götuna og handleggsbrotnaði. Sakfellt var 
fyrir brot gegn 1. mgr. 106. gr. og 1. mgr. 218. gr. hgl. 
45 Það má hins vegar sjá að þegar um slíkar verknaðaraðferðir er að ræða, þá hefur ekki verið gerð krafa um að 
háttsemin valdi lögreglumönnum líkamstjóni, sbr. Hrd. 9. júní 2011 (43/2011) þar sem kona sló lögreglumann í 
kinnina með handarbaki hægri handar. Lögreglumaðurinn hlaut enga áverka við þetta en konan var samt sem 
áður sakfelld fyrir brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. 
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4.2.1. Hrækt á lögreglumann 

Ef litið er til dómaframkvæmdar má sjá mörg dæmi þess að það að hrækja í andlit 

lögreglumanns telst vera ofbeldi gegn lögreglumönnum. Yfirleitt má sjá að annað ofbeldi eða 

hótanir hafa átt sér stað samfara hráka og því var reynt að taka fyrir aðeins þá dóma þar sem 

fjallað er um hráka sem sérstakt brot gegn valdstjórninni. Hægt er að nefna sem dæmi Hrd 30. 

október 2008 (236/2008) þar sem kona var sakfelld fyrir brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. fyrir 

að hafa hrækt tvívegis í andlit lögreglumanns sem var þá við skyldustörf. Einnig er hægt að 

nefna nýlegra dæmi úr dómaframkvæmd, þ.e. Hérd. Rvk. 10. október 2013 (S-734/2013) þar 

sem kona var sakfelld fyrir brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. fyrir að hrækja inn í lögreglubifreið 

en hrákinn endaði í andliti og á líkama lögreglumanns. Það er því ekki vafamál að hráki í 

andlit lögreglumanns telst vera ofbeldi gegn opinberum starfsmanni samkvæmt ákvæðinu sem 

hér er til skoðunar. Í þessum dómum er ekki að sjá að litið sé til þess hvort háttsemin hafi 

valdið lögreglumanni líkamstjóni eða ekki en hugsanlegt er að slíkt háttsemi geti valdið 

sýkingum. Þá er hægt að líta til þeirra mála þar sem hráki hefur lent á öðrum stöðum líkamans 

en ólíklegt er að slíkt geti valdið líkamstjóni. Í Hérd. Rvk. 3. júní 2010 í máli (S-351/2010) en 

þar hafði maður slegið lögreglumann eitt hnefahögg í brjóstið og hrækt síðan á jakka 

lögreglumannsins. Í niðurstöðum héraðsdómara er tekið fram að báðar þessar athafnir teljist 

vera ofbeldi gegn lögreglumanninum og því var sakfellt fyrir brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. 

vegna þeirra beggja. Í Hrd. 17. janúar 2013 (334/2012) hrækti maður á jakka lögreglumanns 

en sú háttsemi var felld undir 1. mgr. 106. gr. hgl. í héraðsdómi en sú niðurstaða var síðan 

staðfest af Hæstarétti. Með Hrd. 21. febrúar 2013 (497/2012) var líklega endanlega staðfest 

að þegar hrækt er á opinberan starfsmann, sama hvar hrákinn endar á starfsmanninum, þá er 

um ofbeldi að ræða samkvæmt 1. mgr. 106. gr. hgl. En í þessu máli var maður sakfelldur fyrir 

að hafa hrækt á dómara við lok þinghalds en hrákinn endaði á skikkju og handarbaki 

dómarans. Í niðurstöðum héraðsdóms er það tekið fram að maðurinn hafi með þessu ráðist 

með ofbeldi á opinberan starfsmann en Hæstiréttur staðfesti þessa niðurstöðu með vísan til 

forsendna héraðsdóms. 

Af þessari umfjöllun má ráða að þegar hrækt er á opinberan starfsmann, sama hvar 

hrákinn lendir, þá er um ofbeldi að ræða. Það mætti samt gagnrýna þessa túlkun dómstóla í 

ljósi ofangreindrar skilgreiningar á hugtakinu ofbeldi, þ.e. að líkamlegu afli sé beitt gegn 

öðrum á einhvern hátt. Líklega er þessi háttsemi á mörkum þess að getast talist vera ofbeldi 

en hún gæti einnig fallið undir að vera ærumeiðandi móðgun, sbr. b-lið 2. tölul. 1. mgr. 242. 

gr. hgl. og þá er átt við þau tilfelli þar sem hrákinn lendir ekki í andliti starfsmannsins. 
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4.2.2. Ýta eða hrinda 

Það verður ekki talið álitamál að sú háttsemi að hrinda eða ýta við lögreglumanni þannig að 

það leiði til líkamstjóns teljist til ofbeldis samkvæmt 1. mgr. 106. gr. hgl.46 Það er hins vegar 

álitamál hvar mörkin liggja varðandi þessa háttsemi, þ.e. hvenær um ofbeldi er að ræða eða 

hvort háttsemina eigi frekar að færa undir 2. mgr. 106. gr. hgl. þegar lögreglumaður verður 

ekki fyrir meiðslum. Við greiningu á þessu álitaefni er vert að líta til Hrd. 1993, bls. 357: 

 
Mál var höfðað gegn B og C en málsatvik voru þau að A hafði verið tekið heim af þremur 
lögreglumönnum. Við heimkomuna þá skellti A útidyrahurðinni harkalega en hönd eins 
lögreglumannana varð á milli. A greip síðan í þann lögreglumann og færði hann inn í húsnæðið. 
Hinir lögreglumennirnir fóru því inn til þess að handtaka A. B og C voru inni í húsnæðinu þegar 
þetta átti sér stað en þeir reyndu að koma í veg fyrir að A yrði handtekinn. B ýtti einum 
lögreglumanni í því skyni að koma honum út úr húsinu en C stimpaðist við annan lögreglumann 
og tók um háls hans í sama skyni og B, þ.e. til þess að koma lögreglumanninum út úr húsinu. 
Ekki er minnst á lögreglumenn hafi hlotið áverka vegna þessa en sakfellt var fyrir brot gegn 1. 
mgr. 106. hgl. 

 
Í sambandi við þennan dóm Hæstaréttar, er rétt að minnast á það að A hafði verið 

sakfelldur fyrir sína háttsemi áður en þessi dómur féll og því er ekki fjallað sérstaklega um 

hans aðkomu. Við ályktun út frá þessum dómi verður að setja þann fyrirvara að B og C eru 

ákærðir fyrir að hafa í sameiningu ráðist á lögreglumennina með ofbeldi. Háttsemi B, ein og 

sér, er líklega alveg á mörkum 1. og 2. mgr. 106. gr. hgl. miðað við avikalýsinguna en það er 

sérstaklega ólíklegt að háttsemi B hafi valdið lögreglumanninum áverka. Hins vegar er ekki er 

gerð krafa um líkamstjón í ofbeldishugtaki 1. mgr. 106. gr. hgl. þannig að líklega þarf að meta 

hvert tilvik hverju sinni út frá aðstæðum, sjá samt Hrd. 1953, bls. 583 þar sem A var 

sakfelldur brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. fyrir að hafa hrint eða borið fógeta út úr skrifstofu 

A. Ekki hlaut fógetinn áverka við þetta. 

Í tengslum við þessa verknaðaraðferð mætti einnig nefna aðra aðferð sem fjallað er um í 

Hrd. 22. febrúar 2007 (356/2006) en þar hafði maður stöðvað för sýslumanns með því þrífa í 

öxlina á honum og bregða fyrir hann fæti með þeim afleiðingum að sýslumaður hrasaði. 

Athafnir mannsins voru heildstætt taldar falla undir að vera ofbeldi í skilningi 1. mgr. 106. gr. 

hgl og var maðurinn því sakfelldur. Af þessum dómi má ráða að það þurfi ekki mikið að 

koma til svo skilyrðinu um ofbeldi sé fullnægt, hins vegar er litið á alla atburðarrásina og af 
                                                        
46 Þetta má m.a. sjá í Hérd. Vestfj. 1. febrúar 2011 (S-20/2010) þar sem G ýtti harkalega við lögreglumanni 
þannig að hann lenti á húsvegg og hlaut meiðsli við það. Einnig má benda á Hérd. Norðeyst. 19. mars 2014 (S-
146/2013). Ákæran laut að þremur brotum gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. en um þann hluta málsins sem hér skiptir 
máli segir í Héraðsdómi eftirfarandi: „Þegar á allt framanritað er horft verður að telja sannað svo hafið sé yfir 
allan skynsamlegan vafa að ákærði hafi ýtt með báðum höndum í brjóstkassa A sem hafi fallið aftur fyrir sig við 
það.  Þykir ekkert hafa komið fram sem geti gert slíka háttsemi hans réttmæta eins og á stóð. Hefur ákærði með 
þessu brotið gegn 1. mgr. 106. gr. almennra hegningarlaga.“ Af umfjöllun dómsins í heild sinni verður að ætla að 
lögreglumaðurinn hafi hlotið áverka vegna þessa. 
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lýsingum af háttsemi mannsins að dæma hefur hann verið nokkuð ógnandi í framkomu auk 

þess sem hann beitti líkamlegu afli gegn sýslumanninum. Því verður að telja þetta rökrétta 

niðurstöðu og í samræmi við lögfræðilegan skilning á hugtakinu ofbeldi.  

4.2.3. Mótþrói við handtöku 

Það getur oft verið erfitt að átta sig á því hvenær mótspyrna sé orðin það mikil að hún geti 

fallið undir að vera ofbeldi gegn lögreglumanni, sbr. 1. mgr. 106. gr. hgl. Hér vegast á 

sjónarmið um persónufrelsi einstaklingsins og þær handtökuheimildir sem lögreglu hafa verið 

veittar í þágu almannahagsmuna. Sjá má í dómaframkvæmd að mönnum hefur verið leyft 

ákveðið svigrúm til þess að verjast handtöku, sbr. umfjöllun í Hérd. Rvk. 27. apríl 2006 (S-

2186/2005) 47  annars vegar og Hérd. Rvk. 20. október 2009 (S-539/2009) hins vegar. Í 

síðarnefnda dóminum hafði maður verið stöðvaður vegna ölvunaraksturs. Maðurinn veitti 

mótþróa við handtöku með því að slá olnboga í síðu lögreglumannsins og spyrna í 

lögreglmanninn þannig að lögreglumaðurinn hlaut áverka. Maðurinn var sakfelldur vegna 

þess að hann gekk lengra í mótþróa sínum heldur en bara að reyna sleppa frá handtökunni.48   

Ekki er ætlunin að fara hér yfir vafamál sem lúta að lögmæti aðgerða lögreglu en farið 

verður yfir þau síðar í þessum kafla. Dómstólar hafa fjallað um þetta álitaefni sem hér er til 

skoðunar, þá með tilliti til ásetnings. Í Hrd. 2000, bls. 2776 (191/2000) hafði maður sýnt 

ákafan mótþróa við handtöku en höfuð mannsins fór í höfuð lögreglumanns sem varð fyrir 

meiðslum vegna þessa. Á báðum dómstigum þótti það skipta miklu máli varðandi sekt 

mannsins að hann hafi skallað lögreglumanninn viljandi (beinn ásetningur). Niðurstaðan var 

að svo hafi verið og því var maðurinn sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. Til 

samanburðar við umfjöllun í þessum dómi er vert að líta til Hrd. 19. nóvember 2009 

(77/2009): 

 
Tilkynning hafði borist um ölvaðan ökumann en lögreglumaður fann bifreiðina þar sem 
ökumaður hennar hafði ekið aftan á aðra bifreið. Lögreglumaðurinn reyndi að ræða við manninn 
en það gekk erfiðlega þar sem hann virtist vera í annarlegu ástandi. Lögreglumanninum sem 
fyrstur var á vettvang, hafði nú borist aðstoð tveggja annarra lögreglumanna. Ákveðið var að 
maðurinn skyldi handtekinn en maðurinn sýndi mikinn mótþróa við handtökuna, hann baðaði 
frá sér útlimum en við það fékk lögreglumaður högg í andlitið. Maðurinn var sakfelldur í 
héraðsdómi fyrir brot gegn 1. mgr. 106. hgl. Í dómi Hæstaréttar kemur eftirfarandi fram: 
„Ákærða mátti vera ljóst að slys gat hlotist af mótþróa hans við handtökuna, en barðist um engu 
að síður. Er fallist á með héraðsdómi að sannað sé að ákærði hafi slegið lögreglumann í andlitið 

                                                        
47 Sjá eftirfarandi umfjöllun: „Handteknum manni er játað svigrúm í því að streitast við handtöku. Sá mótþrói má 
hins vegar ekki ganga lengra en svo að hann beiti líkamlegu ofbeldi sem ætlað er að skaða lögreglumann.“ 
48 Þess má einnig geta að ekki voru önnur vitni en lögreglumaðurinn sjálfur en áverkavottorð var í samræmi við 
frásögn hans af atvikum máls. 
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í átökunum. Er skilyrði um ásetning fullnægt.“ Með þessum orðum staðfesti Hæstiréttur 
niðurstöðu héraðsdómsins.49   

 
Hér má sjá að gerðar eru minni kröfur varðandi ásetningsstig en gert var í Hrd. 2000, bls. 

2776 (191/2000) sem reifaður er hér að ofan. Af orðalaginu „mátti vera ljóst“ má sjá að um 

líkindaásetning er að ræða.50 Það verður samt að hafa í huga að brotavilji geranda getur haft 

áhrif á refsingu, sbr. 6. töl. 1. mgr. 70. gr. hgl.51 Það er því ekki hægt að útiloka að gerandi í 

Hrd. 2000, bls. 2776 (191/2000) hefði verið sýknaður ef ekki hefði verið sýnt fram á hann 

hafi ætlað sér að skalla lögreglumanninn. Þessu til stuðnings má benda niðurstöðu Hérd. 

Norðeyst 19. mars 2014 (S-146/2013): 

 
Maður hafði slegið lögreglumann í andlitið þannig að hann féll á jörðina. Maðurinn og 
lögreglumaðurinn voru bæði sammála um að hann hafi ekki ætlað sér að gera þetta. Maðurinn 
hafði sýnt mótþróa við handtöku og barðist um. Hönd mannins hefur því farið í andlit 
lögreglumannsins í átökum mannsins við lögreglu. Talið var að manninum hafi mátt vera það 
ljóst að slys gat hlotist sökum háttsemi hans. Með þessum athöfnum hafði maðurinn gerst sekur 
um brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. 

 
Í þessu máli virðist gerandi vera sakfelldur vegna líkindaásetnings en héraðsdómari vísar 

til Hrd. 19. nóvember 2009 (77/2009) og sjá má sambærilegt orðalag varðandi ásetning 

gerenda sem er síðan grundvöllur fyrir sakfellingu þeirra. Í öllum þessum málum verða 

lögreglumenn fyrir meiðslum, þó ekki stórvægilegum, en það mætti halda því fram að 

einstaklingur geti sýnt mótþróa við handtöku ef háttsemin er ekki til þess fallin að valda 

meiðslum hjá lögreglumönnum. Undir þá háttsemi falla þá m.a. högg, spörk og bit. Mönnum 

yrði líklega heimilt að halda að sér höndum eða halda í eitthvað til þess að reyna að koma í 

veg fyrir handtöku.52 

4.3. Hótanir um ofbeldi 

Samkvæmt ákvæði 1. mgr. 106. gr. hgl. er önnur möguleg verknaðaraðferð hótanir um ofbeldi 

en þeim verður að vera beint gegn opinberum starfsmanni. Hótanir geta verið settar fram í 

orði eða verki en það er skilyrði að þær séu hótanir um ofbeldi. Oftast er um beinar hótanir 

um ofbeldi að ræða sem beint er til lögreglumanna og þá ætti ekki að skipta máli hvort 
                                                        
49 Í héraðsdóminum má sjá eftirfarandi lýsingu á heift mannsins í umrætt skipti: „Er það til marks um heiftina í 
atlögu ákærða, sem er lítill vexti, að hann hrakti lögreglumennina út á næstu göturein og hafði nærri fellt A um 
koll, þótt hann sé afarmenni að burðum.“ 
50 Sjá umfjöllun Jónatans Þórmundssonar um ásetningsstig í Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 77. 
51 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 67. 
52 Sú háttsemi gæti hins vegar fallið undir 2. mgr. 106. gr. hgl., sbr. umfjöllun um danskan, norskan og sænskan 
rétt hér síðar í ritgerðinni. Einnig má sjá að í athugasemdum við 1. gr. frumvarps er varð að lögum 25/2007 eru 
talin upp dæmi um mögulegar verknaðaraðferðir í 2. mgr. 106. gr. hgl. en þar segir: „Sem dæmi um brot sem 
falla undir 2. mgr. 106. gr. má nefna það ef einstaklingur reynir að sporna við handtöku án þess að grípa til 
ofbeldis...“ Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 3691. 
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lögreglumaður telji líklegt að hótandi muni láta verða af því sem hann hótar. Það má sjá 

misvísandi dæmi um þetta í dómaframkvæmd en í Hérd. Reykn. 24. júní 1997 (S-116/1997) 

var maður sýknaður af beinum hótunum um ofbeldi sem hann beindi gegn lögreglumönnum 

sem höfðu handtekið hann skömmu áður. Fram kom hjá lögreglumanni að hann hafi talið 

þessar hótanir hafa verið „svona eins og gengur og gerist“. Héraðsdómarinn taldi þess vegna 

lögreglumennirnir hafi ekki haft ástæðu til að ætla að maðurinn myndi standa við þessar 

hótanir og sýknaði því manninn. Ekki er að sjá að þessum ákærulið hafi verið skotið til 

Hæstaréttar.53 Þessi niðurstaða virðist ekki vera í samræmi við inntak ákvæðisins þar sem 

ekki er að sjá að hótun um ofbeldi verði að vera til þess fallin að valda einhverjum ótta hjá 

opinberum starfsmanni eins og er áskilið er í 233. gr. hgl. Til frekari skýringar er rétt að nefna 

Hrd. 18. desember 2008 (262/2008) en þar hafði maður hótað tveimur lögreglumönnum 

lífláti. Í héraðsdómi var maðurinn sýknaður af þessum hótunum á þeim grundvelli að hann 

hafi sett þær fram á meðan hann var á valdi lögreglumanna og bæru hótanirnar frekar vott um 

reiði manns sem einskis mátti sín. Hæstiréttur komst að annarri niðurstöðu og sakfelldi 

manninn fyrir þessa háttsemi þar sem sýnt væri að hann hafi hótað lögreglumönnunum og því 

væri um brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. að ræða. 54  Það er því líklega ekki skilyrði að 

lögreglumenn óttist um líf sitt eða heilbrigði til þess að brot gegn valdstjórninni teljist vera 

framið ef leitast er eftir því að hafa áhrif á framkvæmd starfs þeirra. Hins vegar má oft sjá að 

vísað er til þess að hótununin hafi haft þessi áhrif á lögreglumenn eða aðra opinbera 

starfsmenn og það er þá líklega aðeins sem sjónarmið við refsiákvörðun þá til refsiþyngingar. 

Þrátt fyrir að hótanir verði að snúa að ofbeldi, geta þær verið misjafnlega alvarlegar og 

settar fram á margs konar máta. Í Hrd. 17. janúar 2013 (334/2012) má sjá mismunandi 

hótanir sem eru settar fram í orði og verki: 

 
G var gefið að sök að hafa hótað aðstoðarsaksóknara ofbeldi í dómi eftir eftir að hafa verið 
úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald og síðan tekið upp stól og hótað að henda stól í 
lögreglumann. Varðandi hótanir G gegn aðstoðarsaksóknara var um að ræða óbeinar hótanir um 
að G myndi hitta hann eftir viku, ásamt ógnandi látbragði. Heildstætt mat á háttsemi G var 
metið þannig að um ofbeldishótanir hafi verið að ræða. G tók síðan upp stól, sveiflaði honum 
eins og hann ætlaði að henda stólnum í lögreglumann en G lagði síðan stólinn niður. Talið var 
að G hafi með þessu hótað að henda stólnum í lögreglumann og því brot gegn 1. mgr. 106. gr. 
hgl. Einhverjum dögum síðar hótaði G lögreglumanni, og fjölskyldu hans, ofbeldi. Þetta voru 
allt beinar hótanir gegn lögreglumanninum sem voru taldar sérstaklega alvarlegar. Þessar 
niðurstöður komu fram í héraðsdómi sem voru síðan staðfestar af Hæstarétti. 

 

                                                        
53 Hluta málsins var áfrýjað til Hæstaréttar, sjá Hrd. 1997, bls. 3362. 
54 Hér verður að hafa í huga að erfiðara er að sýna fram á ómöguleika á einhverju sem á að gerast í framtíðinni, 
sbr. umfjöllun síðar í þessum kafla. 
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Af ofangreindum dómi má ráða að þrátt fyrir að hótun um ofbeldi sé sett fram á óbeinan 

eða óljósan hátt, getur verið um brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. að ræða ef heildstætt mat gefur 

til kynna að hótandi hafi haft ofbeldi í huga. Þá má einnig sjá að hótanir um ofbeldi gegn 

fjölskyldu lögreglumanns, falla undir vernd 1. mgr. 106. gr. hgl. a.m.k. ef henni er beint að 

lögreglumanninum. 

Þá er einnig vert að benda á að í síðastgreindu atburðarrásinni lék grunur á að G hafi 

einnig hótað lögreglumönnum lífláti, þ.e. að hann gæti verið búinn að drepa báða 

lögreglumennina. Ein af röksemdum fyrir sýknu G fyrir þennan hluta málsins var að G var 

það ómögulegt á þessum tíma og að lögreglumaðurinn tók hótunina ekki alvarlega. Í ljósi þess 

hvernig hótunin var orðuð verður að fallast á þessi rök, þ.e. að ekki hafi verið uppfyllt skilyrði 

hótunar.55 Einnig verður að horfa til þess að hér setur G fram athugasemd um hvað hann gæti 

hafa gert, ekki hvað hann ætlaði að gera. Þegar hótanir snúa að ofbeldi sem á að gerast í 

náinni framtíð, er erfiðara er að álykta um raunverulegan ómöguleika eða vitneskju geranda 

og þolanda um ómöguleikann. 

Að lokum er rétt að nefna þann þátt málsins er snýr að hótunum í verki, þ.e. ekki með 

orðum. Þar sem G sveiflaði stólnum til, eins og hann ætlaði sér að kasta honum í 

lögreglumann, gerðist hann sekur um ofbeldistilburði sem falla undir hótanir um ofbeldi. 

Fleiri dæmi um þetta má sjá í dómaframkvæmd og mætti nefna sem dæmi Hrd. 20. maí 2009 

(1/2009) en þar var maður ákærður fyrir að hafa slegið til tveggja lögreglumanna með rörtöng 

tvisvar sinnum en sú háttsemi var talin vera hótun um ofbeldi gagnvart lögreglumönnunum. 

Einnig eru áhugaverðar niðurstöður í Hrd. 24. maí 2012 (33/2012) en þar var maður 

sakfelldur fyrir margvísleg brot eftir að hafa valdið mikilli hættu með aksturslagi sínu og var 

m.a. dæmdur fyrir tilraun til sérstaklega hættulegrar líkamsárásar gegn lögreglumönnum þar 

sem hann reyndi að aka á þá. Maðurinn ók einnig á fimm útkeyrsluhurðir á húsnæði 

slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins en við dyrnar voru slökkviliðsmenn sem voru þá í 

stórhættu. Maðurinn var ekki talinn hafa haft ásetning til líkamsmeiðinga í það skiptið og því 

sýknaður af þeim hluta ákæruliðsins. Hins vegar var háttsemi hans talið vera hættubrot, sbr. 4. 

mgr. 220. gr. hgl. og brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. Ekki er tekið fram í niðurstöðum dómsins 

á hvaða forsendum maðurinn var sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. en ætla má að 

háttsemi hans hafi verið túlkuð sem hótun um ofbeldi. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu 
                                                        
55 Sjá nánar um skilyrði hótunar sem sjálfstætt brot og sem verknaðaraðferð í nauðungarbroti í Jónatan 
Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 67 en þar kemur eftirfarandi fram: „Ekki getur verið um hótun að 
ræða, hvorki sem sjálfstætt afbrot né verknaðaraðferð í nauðungarbroti, nema það sé á valdi hótanda að 
framkvæma efni hótunar eða hótandi telji svo vera. Það telst raunar einnig hótun hótun, þótt hótanda sé ljóst, að 
hún er óframkvæmanleg að efni til, ef hótunarþoli er í villu um það atriði, tekur hótun alvarlega og hótanda er 
kunnugt um þá villu.“ 



20 
 

héraðsdómsins hvað þennan ákærulið varðar en ekki er að finna sérstaka umfjöllun um þetta 

álitaefni hjá Hæstarétti. Þannig má ætla að ef einstaklingur hefur sett lögreglumenn í hættu, 

verður háttsemi hans einnig talin vera hótun um ofbeldi í garð þeirra í skilningi 1. mgr. 106. 

gr. hgl.  

4.4. Nauðung 

Eins og fram hefur komið í þessari umfjöllun er að finna ákveðið nauðungarbrot í 1. mgr. 106. 

gr. hgl. Ekki er að finna mikla umfjöllun um þennan þátt í dómaframkvæmd en líklega er talið 

að ofbeldi eða hótanir um slíkt sé nægilegt eitt og sér til þess að brotið sé fullframið. Í Hrd. 

1968, bls. 202 er að finna áhugaverða umfjöllun um 1. mgr. 106. gr. hgl. sem við kemur 

nauðung og frelsissviptingu: 

 
Tveir lögreglumenn voru fengnir til þess að standa vörð í breskum togara sem hafði verið 
kyrrsettur í Reykjavíkurhöfn vegna fiskveiðibrots. Skipstjórinn bauð lögreglumönnunum 
tveimur til tedrykkju í klefa sínum og þeir þáðu það. Skipstjórinn læsti þá síðan inni í klefanum 
og hélt af stað til Englands með skipið. Lögreglumennirnir sluppu síðan út úr klefanum og 
reyndu að stöðva skipið. Skipstjóranum er þá gefið að sök að hafa ýtt öðrum lögreglumanninum 
og verið ógnandi í hegðun. Þannig hafi lögreglumönnunum verið meinað að sinna 
skyldustörfum sínum. Einhverju síðar náði íslenskt varðskip að komast að skipinu en það var þá 
flutt aftur til Reykjavíkurhafnar. Ekki var talið sannað að skipstjórinn hafi hrint öðrum 
lögreglumanninum en sjá má eftirarandi í niðurstöðum Hæstaréttar: „...tók ákærði með ofbeldi 
völd af lögreglumönnunum um borð í togaranum, svipti þá frelsi og þar með færi á því að setja 
sig í samband við yfirboðara sína eða aðra menn í landi og leita á þann hátt aðstoðar. Sigldi 
ákærði því næst með lögreglumennina fangna til hafs...“ Skipstjórinn var sakfelldur fyrir brot 
gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. en tekið var sérstaklega fram að hann hafi ekki verið ákærður fyrir 
önnur brot en brot gegn valdstjórninni. 

 
Af niðurstöðum Hæstaréttar að dæma þá telst innilokun eða sú háttsemi að frelsissvipta 

lögreglumennina, vera ofbeldi. Ekki kemur fram að skipstjórinn hafi þvíngað 

lögreglumennina í klefann, heldur beitti hann blekkingum og læsti þá inni. Eftir að 

lögreglumennirnir sluppu úr klefanum, mun skipstjórinn hafa verið með ógnandi hegðun sem 

mátti þá túlka sem hótun um ofbeldi. Einnig er sérstaklega áhugavert að Hæstiréttur tekur það 

fram að aðeins hafi verið ákært fyrir brot á 1. mgr. 106. gr. hgl. Lögreglumennirnir voru 

sviptir frelsi sínu í einhvern tíma og hefði því verið hægt að beita 1. mgr. 226. gr. hgl., eða 

eftir atvikum 2. mgr. sömu lagagreinar. Hér er þá líklega um frelsissviptingu að ræða alveg frá 

því að skipstjórinn læsti lögreglumennina inni í klefanum og fram að þeim tímapunkti að 

varðskipið bar að.  
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4.5. Neyðarvörn vegna ólögmætum aðgerðum lögreglu 

Sá munur er á 1. mgr. 106. gr. hgl. og 1. mgr. 119. gr. dönsku hegningarlaganna að í danska 

ákvæðinu er gerð krafa um að aðgerð lögreglu hafi verið á lögmætum grundvelli en slíkt 

skilyrði er ekki að finna í íslenska ákvæðinu. Við skýringu á þessu álitaefni er þá kannski 

betra að horfa til norska ákvæðisins en framkvæmdin varðandi þetta virðist vera sambærileg 

og hér á landi. 

Í dómaframkvæmd má finna nokkur dæmi þess að ólögmæti aðgerða lögreglu hafi verið 

haldið fram sem kröfu fyrir sýknu og þar fyrst nefna Hrd. 1953, bls. 583 þar sem A hafði hrint 

fógeta þegar sá síðarnefndi var að reyna að komast inn á skrifstofu A vegna fjárnáms. 

Fógetinn var talinn hafa gengið lengra en lögin heimiluðu honum en það var samt ekki talið 

réttlæta framkomu A og því var hann sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. Einnig 

mætti nefna Hrd. 1994, bls. 813 þar sem skýrlega er komið inn á ákveðna meginreglu 

varðandi þetta álitaefni: 

 
Nokkrum lögreglumönnum hafði verið falið það verkefni að handtaka A þar sem hann hafði 
ekki sinnt kvaðningu um að mæta í skýrslutöku sem sakborningur. A var þá lögráða en bjó í 
sérherbergi á heimili foreldra sinna. Lögreglumennirnir fengu heimild frá föður A til þess að 
fara inn í húsnæðið en A var þá í herbergi sínu. Lögreglumennirnir fóru inn í herbergi A til þess 
að handtaka hann en höfðu ekki dómsúrskurð til þess að fara í herbergið eða samþykki A. Ekki 
var faðirinn talinn bær til þess að veita þetta samþykki. A veitti lögreglumanninum sem fyrst 
kom inn í herbergið hnefahögg í andlitið. Í niðurstöðum Hæstaréttar má sjá að 
lögreglumönnunum var ekki heimilt að fara inn í herbergi A og A hafi því haft réttmæta ástæðu 
til þess efast um lögmæti handtökunnar. Það veitti honum hins vegar engan rétt til þess að 
veitast að lögreglumönnum með ofbeldi og hindra þá þannig við framkvæmd starfa sinna.56 

 
Þessi skilningur hefur verið lagður til grundvallar í málum eftir þetta þar sem 

sambærilegar aðstæður hafa verið fyrir hendi. Má þar fyrst minnast á Hrd. 30. október 2008 

(236/2008) en þar hafði kona hótað lögreglumönnum og hrækt framan í einn þeirra þegar var 

verið að taka úr henni þvagsýni vegna ölvunaraksturs. Hæstiréttur vísar í meginreglu 60. gr. 

stjskr. og til þeirra röksemda sem koma fram í niðurstöðum Hrd. 1994, bls. 813. Konan var 

með þeim orðum sakfelld fyrir brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. Einnig er vert að minnast á Hrd. 

20. maí 2009 (1/2009) en þar sem maður sló með rörtöng til tveggja lögreglumanna en áður 

hefur verið fjallað um þennan dóm í þessari ritgerð. Maðurinn sagði afskipti lögreglumannana 

hafa verið ólögmæt en ekki var á það fallist. Hæstiréttur nefnir síðan sérstaklega að framkoma 

hans yrði ekki afsökuð með þeim rökum að afskipti lögreglu hafi verið ólögmæt eða að hann 

hafi talið það.  

                                                        
56 Hæstiréttur vísar í rökstuðningi sínum til meginreglu stjórnskipunarréttar, sbr. 2. ml. 1. mgr. 60. gr. stjskr., um 
að enginn geti komið sér hjá því að hlýða yfirvaldsboði stjórnvalda í bráð, þrátt fyrir að hann efist um réttmæti 
aðgerða.  
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Af þessari umfjöllun að dæma þá verða einstaklingar eða hópar að þola ákveðna háttsemi 

lögreglu þrátt fyrir að hún kunni að vera ólögmæt. Það að verja sig gegn þessum ólögmætu 

aðgerðum lögreglu með ofbeldi eða hótunum um slíkt leiðir yfirleitt ekki til refsileysis, sbr. 1. 

mgr. 12. gr. hgl. en hafa ber í huga að það getur verið til málsbóta við ákvörðun refsingar, sbr. 

Hrd. 1994, bls. 813. Þetta er í samræmi við norskan rétt eins og sjá má í þeirri umfjöllun. Það 

mætti samt hugsa sér aðstæður þar sem manni væri heimilt að beita neyðarvörn gegn lögreglu, 

ef lögreglumaður væri bersýnilega að gera eitthvað sem kemur starfi hans engan veginn við, 

t.d. að valda manni miklu líkamstjóni án nokkurs tilefnis. Þá væri eðlilegt að neyðarvörn væri 

heimil til þess að stöðva þessa háttsemi og væri því refsilaus, sbr. 1. mgr. 12. gr. hgl.  

5. Verndarhagsmunir 

Í þessum kafla er farið yfir þá verndarhagsmuni sem búa að baki 1. mgr. 106. gr. hgl.  en 

hagsmunirnir geta verið mismunandi eftir ákvæðum XII. kafla hegningarlaga þrátt fyrir að 

þau teljist öll brot gegn valdstjórninni. Öll eiga þau þó það sameiginlegt að vernda opinbera 

hagsmuni. Verndarhagsmunir 1. mgr. 106. gr. hgl. eru að mestu leyti opinberir en þeir eru 

einnig að einhverju leyti persónulegir. Fjallað er um sérstaka stöðu lögreglumanna sem 

brotaþolar í þessum málum. Með þessari sérstöku refsivernd opinberra starfsmanna er ætlunin 

að veita þeim ríkari refsivernd en hinum almenna borgara. Farið er yfir ástæður þess og 

gerður er samanburður á dæmdum refsingum vegna þessara brota og þeirra brota sem 

innihalda sambærilega verknaðarlýsingu og 1. mgr. 106. gr. hgl., að því undanskildu að 

brotaþoli er ekki opinber starfsmaður.   

5.1. Opinberir hagsmunir 

Verndarhagsmunir eru þeir lögmætu hagsmunir sem ákvæði er ætlað að vernda og er í raun 

mun víðtækara hugtak heldur en þolandi afbrots eða andlag brots.57 Sjá má af kaflaheitum í 

hegningarlögunum að verndarhagsmunirnir geta vera ólíkir þrátt fyrir verknaðurinn sé á 

margan hátt sambærilegur. Í athugasemdum greinargerðar frumvarps er varð að 

hegningarlögum nr. 19/1940 segir um um XII. kafla að ákvæðum þessa kafla sé einkum ætlað 

að vernda framkvæmd opinberra starfa. Markmiðið er að koma veg fyrir að verkefni sem 

opinberir starfsmenn hafa undir höndum, séu leyst á annan hátt en eðlilegt þykir.58 Hér verður 

samt að hafa í huga að tvenns konar hagsmunir geta verið til staðar, þ.e. bæði opinberir og 

einstaklingshagsmunir en það fer eftir lýsingu í ákvæðum. Í 1. mgr. 106. gr. eru opinberir 
                                                        
57 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 58. 
58 Alþt. 1939, A-deild, bls 375. 
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hagsmunir til staðar en hafa ber í huga að þar eru einnig persónulegir hagsmunir 

einstaklingsins sem verður fyrir ofbeldinu eða hótunum. Hægt væri að nefna aðstoð við strok 

fanga, sbr. 1. mgr. 111. gr. hgl. sem dæmi um ákvæði sem snýr einungis að opinberum 

hagsmunum.59 Það má sjá að opinberum hagsmunum er almennt gefið meira vægi en t.d. 

einstaklingshagsmunum ef litið er til verknaðarlýsingu ákvæða og bornar saman mögulegar 

refsingar. Það er því umhugsunarvert hvort að þetta fyrirkomulag geti talist vera brot á 

jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar, sbr. 65. gr. stjskr. Þetta álitaefni hefur komið til kasta 

dómstóla í Hrd. 1997, bls. 49: 

 
Þar hafði verið höfðað mál vegna ærumeiðinga og ærumeiðandi aðdróttunar í garð 
fangelsismálastjóra vegna starfa hans. Háttsemi þessi var talin falla undir b-lið 2. tölul. 1. mgr. 
242. gr. hgl. Héraðsdómur taldi ákvæðið vera brot á jafnræðisreglu stjskr. vegna þess að það 
leiddi til ólögmætrar mismununar og vísaði málinu frá dómi. Þeirri niðurstöðu var áfrýjað til 
Hæstaréttar sem felldi úrskurðinn úr gildi með eftirfarandi rökstuðningi: „Í b-lið 2. töluliðar 
242. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, svo sem lögunum var breytt með 3. gr. laga nr. 
71/1995, er kveðið á um leið til málsóknar vegna meiðyrða gagnvart opinberum starfsmönnum, 
en ekki sérstaka efnislega vernd æru þeirra. Lagaákvæði, sem á þennan hátt veita opinberum 
starfsmönnum réttindi eða leggja á þá skyldur umfram aðra, verða ekki talin andstæð 65. gr. 
stjórnarskrárinnar, sbr. 3. gr. stjórnskipunarlaga nr. 97/1995.“  

 
Af þessum dóm má draga þá ályktun að aukin refsivernd opinberra starfsmanna felur ekki 

í sér brot á jafnræðisreglunni en hafa verður í huga að ákvæðið sem hér var fjallað um, er í 

kafla hegningarlaganna sem snýr að ærumeiðingum og brotum gegn friðhelgi einkalífs. Samt 

er tilgangur ákvæðisins sá sami og þau ákvæði sem koma fram í kaflanum um brot gegn 

valdstjórninni, að vernda opinbera starfsmenn þannig að stjórnsýsla raskist ekki og 

starfsmenn hins opinbera fái að starfa óáreittir. 

Einstaklingar sem verða fyrir brotum þar sem verndarhagsmunir eru opinberir, hafa ekki 

rétt á að setja fram kröfu um að mál verði höfðað gegn geranda nema það sé sérstaklega tekið 

fram í ákvæðinu. Einnig er sérstakt að þegar um opinbera hagsmuni er að ræða, þá skiptir 

samþykki þolanda brots engu máli sem refsileysisástæða eða til refsilækkunar.60 Þegar brotið 

snýr aðeins að einstaklingshagsmunum hefur samþykki gilt sem refsileysisástæða, nema í 

þeim tilvikum þar sem almannahagsmunir krefjast þess að máli sé haldið áfram.61 

Af þessari umfjöllun af dæma þá hefur löggjafinn talið mikilvægt að veita þeim sem starfa 

í þágu hins opinbera aukna refsivernd. Slík mismunum getur ekki þótt vera ómálefnaleg eða 

brot á jafnræðisreglu vegna þess að það er í þágu almennings að refsivert sé að reyna að hafa 

áhrif á störf opinberra starfsmanna. 

                                                        
59 Jónatan Þórmundsson: „Sérbrot gegn refsivörzlu ríkisins“, bls. 298. 
60 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 59. 
61 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 61. 
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5.2. Persónulegir hagsmunir 

Eins og kemur fram í umfjöllun um opinbera hagsmuni, geta hagsmunir 1. mgr. 106. gr. hgl. 

verið opinberir og persónulegir. Það verður samt að hafa í huga að með 1. mgr. 106. gr. hgl. 

er verið að veita lögreglumönnum meiri vernd en ella en hér verður aðeins farið yfir stöðu og 

réttindi lögreglumanna sem brotaþola. 

5.2.1. Lögreglumenn sem brotaþolar samkvæmt 1. mgr. 106. gr. hgl. 

Staða lögreglumanna, sem og annarra opinberra starfsmanna sem þolendur afbrots, sbr. 106. 

gr. hgl. er mjög sérstök. Meðferð mála sem varða 1. mgr. 106. gr. hgl. er í höndum hins 

opinbera og það er yfirvalda að ákveða farveg hvers máls fyrir sig. Enginn vafi er að 

lögreglumenn falla undir þá skilgreiningu að vera brotaþolar, sbr. 1. mgr. 39. gr. laga um 

meðferð sakamála nr. 88/200862 þar sem háttsemin beinist gegn þeim persónulega og þeim 

opinberu hagsmunum sem þeir standa fyrir. Eins hér hefur komið fram, geta lögreglumenn 

ekki sett fram kröfu um að mál verði höfðað en þeir njóta þó ýmissa annarra réttinda sem 

einkenna brotaþola. Lögreglumenn geta komið að einkaréttarkröfu í sakamáli fyrir dómi eins 

og aðrir þolendum afbrota. Lögreglumenn njóta sama réttar og brotaþoli gerir almennt við 

meðferð sakamála, eins og t.d. að lögregluyfirvöldum er skylt að leiðbeina þeim um réttindi 

þeirra, sbr. 1. mgr. 40. gr. sakamálalaga og skylt er að tilkynna lögreglumanni ef rannsókn 

máls hefur verið hætt eða málið fellt niður, sbr. 2. mgr. 40. gr. sakamálalaga. Þá eiga þeir 

einnig rétt á að fá rökstuðning fyrir þeirra ákvörðun en hún er þá kæranleg til ríkissaksóknara. 

Þá má einnig geta þess að þegar ríkissaksóknari hefur tekið ákvörðun um að falla frá saksókn 

eða fella mál niður, sbr. 145. gr. og 2.-4. mgr. 146. gr. sakamálalaga, er ríkissaksóknara skylt 

að tilkynna lögreglumanni niðurstöðuna og kynna honum rétt til rökstuðnings. Hins vegar er 

ekki hægt að kæra slíka niðurstöðu til dómstóla, sbr. umfjöllun síðar í ritgerðinni. 

Það er hins vegar mikilvægt að nefna það að þrátt fyrir að sú ákvörðun verði tekin af hinu 

opinbera að fara ekki með mál sem getur varðað brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. fyrir dóm, 

hafa lögreglumenn alltaf þann möguleika að kæra háttsemina sem einstaklingar. Sú háttsemi 

sem telst vera brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. myndi yfirleitt vera sjálfstætt brot á öðrum 

ákvæðum hegningarlaga og hefur lögreglumaður því forræði á þeim hluta málsins. Þannig að 

þrátt fyrir að málshöfðun sé ekki talinn þjóna hagsmunum hins opinbera getur verið að 

lögreglumaðurinn telji það nauðsynlegt vegna sinna persónulegu hagsmuna. Ef slíkar 

                                                        
62 Hér eftir eru lögin nefnd sakamálalög. 
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aðstæður eru til staðar, er ekki um brot gegn valdstjórninni að ræða heldur fellur brotið undir 

aðra kafla hegningarlaganna.63 

5.3. Samanburður refsinga út frá verndarhagsmunum 

Hér verður fjallað um líkamsmeiðingar, sbr. 217. gr. hgl. og hótanir, sbr. 233. gr. hgl. en þessi 

ákvæði eru síðan borin saman við 1. mgr. 106. gr. hgl. Það getur verið ágætt að bera þessi 

ákvæði saman vegna þess að í 217. gr. og 233. gr. hgl. er að finna þær verknaðaraðferðir sem 

koma fram í 1. mgr. 106. gr. hgl. Þrátt fyrir að verknaðaraðferðirnar séu sambærilegar eru 

ákvæðin hins vegar ólík á margan máta en í þessum kafla verður reynt að gera grein fyrir 

þeim helstu atriðum. Til þess að útskýra þennan mun er m.a. farið yfir nokkra dóma með 

ákvörðun refsingar í huga. Þeir dómar sem hér eru nefndir voru valdir þannig að sakarferill 

eða önnur brot áttu ekki að hafa teljandi áhrif á refsingu hins brotlega en samt verður að setja 

þann fyrirvara að mismunandi atriði geta haft áhrif á refsiákvörðun í hverju tilviki fyrir sig. 

5.3.1. Líkamsmeiðingar, sbr. 1. mgr. 217. gr. hgl. 

Ákvæðið um líkamsmeiðingar sem hér er til umfjöllunar er að finna í 1. mgr. 217. gr. hgl. en 

þar er gert refsivert að ráðast á annan mann. Ef ákvæðið er skoðað má sjá að ekki er að finna 

sérstaka verknaðarlýsingu í ákvæðinu heldur aðeins að um er að ræða líkamsárás sem er ekki 

jafn alvarleg og sú sem myndi falla undir meiriháttar líkamsárás, sbr. 218. gr. hgl. Þetta á 

bæði við um afleiðingar ofbeldisins og ef verknaðaraðferðin telst sérstaklega hættuleg burtséð 

frá afleiðingunum, sbr. 1. og 2. mgr. 218. gr. hgl. Samt þurfa einhverjar líkamsmeiðingar að 

koma fram til þess að brot gegn 1. mgr. 217. gr. geti talist vera fullframið.64 Því er um 

tjónsbrot að ræða en slík afbrot taka til frumverknaðar, verknaðaraðstæðna og afleiðinga.  

Verndarandlag ákvæðisins er einstaklingsbundið en það hefur það hlutverk að vernda 

líkama og heilsu manna. Löggjafinn hefur talið að allt að 6 mánaða fangelsi eða sektir séu 

nægileg refsing fyrir brot af þessu tagi en þó má refsingin fara upp í 1 ár ef að háttsemin er 

sérstaklega vítaverð. Eftirfarandi dómsniðurstöður sýna ágætlega hvernig refsiákvörðunum er 

háttað fyrir brot gegn 1. mgr. 217. gr. hgl.  

Í Hrd. 14. júní 2012 (444/2011) var maður sakfelldur fyrir að slá annan mann í andlit og 

höfuð. Refsingin var 30 daga fangelsi. Hrd 16. október 2008 (273/2008) en þar var maður 

                                                        
63 Dæmi um þetta gæti verið að óeinkennisklæddur lögreglumaður er sleginn í andlitið. Slík háttsemi fellur undir 
1. mgr. 106. gr. hgl. ef hið opinbera gerir kröfu um refsingu. Ef sá hluti málsins er felldur niður vegna þess ekki 
er talið líklegt að sannað verði að gerandi hafi vitað að brotaþoli væri lögreglumaður við skyldustörf, getur 
lögreglumaðurinn persónulega kært geranda fyrir líkamsárás en þá myndi háttsemin vera felld undir 1. mgr. 217. 
gr. hgl. þrátt fyrir að lögreglumaðurinn hafi verið við störf þegar árásin átti sér stað. 
64 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 65. 
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sakfelldur fyrir líkamsárás á fyrrverandi eiginkonu sína. Refsingin var tveggja mánaða 

fangelsi. Hrd. 2006, bls. 2425 (543/2005) maður réðst drukkinn og æstur á mæðgur á heimili 

þeirra um miðja nótt í kjölfar þess að honum hafði verið skipað að fara út. Þær hlutu nokkra 

áverka. Refsing mannsins var ákveðin 4 mánaða fangelsi. Hrd. 27. nóvember 2008 

(203/2008) þar sem maður var dæmdur í tveggja mánaða fangelsi fyrir að hafa slegið tíu ára 

fósturson sinn í andlitið. Hrd. 2004, bls. 3729 (143/2004) maður sló og sparkaði í annan 

mann. Refsing mannsins var ákveðin tveggja mánaða fangelsi. Í öllum þessum dómum var 

frestað fullnustu refsingar í tvö ár héldu menn almennt skilorð  

5.3.2. Hótanir, sbr. 233. gr. hgl. 

Það að hóta öðrum manni er gert refsivert í 233. gr. hgl. en hótunin verður að vera til þess 

fallin að vekja ótta hjá öðrum. Slík háttsemi getur varðað sektum eða fangelsi allt að tveimur 

árum. Hótanir teljast vera samhverft brot, þannig að ekki þurfa að koma fram afleiðingar eins 

og í tjónsbrotum. Það er ætlunin með þessu ákvæði að veita sálarró og öryggiskennd manna 

refsivernd. 65  Í nokkrum ákvæðum hgl. er hótun nefnd sem ein af mögulegum 

verknaðaraðferðum, þá til þess að ná ákveðnu markmiði. En hótun getur einnig verið 

sjálfstætt brot, sbr. 233. gr. hgl. Samt hefur verið talið að forsenda þess að refsað verði fyrir 

hótun sem sjálfstætt brot, þá megi hótunin ekki vera skilyrt að formi til eða efni.66 Það hefur 

verið talið að refsinæmi ákvæðisins sé bundið við grófar eða alvarlegar hótanir og því myndi 

hótun um minni háttar líkamsmeiðingar ekki vera refsiverð.67 Hámarksrefsing fyrir hótun er 

allt að tvö ár en það er kannski eðlilegt að refsirammi ákvæðisins sé hærri heldur en fyrir 

líkamsárás, sbr. 217. gr. hgl. vegna þess að 218. gr. hgl. tekur við þegar 1. mgr. 217. gr. hgl 

dugar ekki til en slíkt framhaldsákvæði er ekki að finna fyrir alvarlegri hótunum. 

Það eru ekki margir Hæstaréttadómar þar mönnum hefur einungis verið refsað fyrir 

hótanir, sbr. 233. gr. hgl., en hægt er að nefna tvo eftirfarandi dóma til skýringar. Í Hrd. 2002, 

bls. 3097 (182/2002) var maður dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi fyrir fjölmargar hótanir 

gegn fyrrum sambúðarkonu hans. Þar af voru þrír mánuðir skilorðsbundnir. Í Hrd. 2005, bls. 

2464 (142/2005) hótaði maður tveimur mönnum lífláti í bréfi. Hann var dæmdur í tveggja 

mánaða skilorðsbundið fangelsi. 

                                                        
65 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 78. 
66 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 66. 
67 Jónatan Þórmundsson: „Ofsóknir og hótanir“, bls. 201. 
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5.3.3. Refsingar vegna brota á 1. mgr. 106. gr. hgl. 

Þeir verndarhagsmunir sem falla undir 1. mgr. 106. gr. hgl. eru eins og áður segir að mestu 

leyti opinberir en hagsmunir 1. mgr. 217. gr. og 233. gr. hgl. eru einstaklingsbundnir. Þrátt 

fyrir að það séu í raun einstaklingar sem verða fyrir ofbeldi, er um brot gegn valdstjórninni að 

ræða og fellur því undir að vera opinberir hagsmunir. Ef borin eru saman nokkur sambærileg 

ákvæði hgl. sem sum varða einstaklingshagsmuni en önnur opinbera hagsmuni, verður að ætla 

að löggjafinn gefur opinberum hagsmunum meira vægi.68 

Refsirammi þeirra ákvæða sem hér eru til skoðunar er í samræmi við þessa ályktun, þar 

sem að hámarksrefsing er allt að 1 árs fangelsi fyrir brot gegn 1. mgr. 217. gr. hgl og allt að 2 

ára fangelsi fyrir hótanir en allt að 8 ára fangelsi fyrir brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. ef 

starfsmaðurinn hefur heimild til líkamlegrar valdbeitingar, annars 6 ára fangelsi. Áður fyrr var 

ekki greint á milli opinberra starfsmanna en með lögum nr. 25/2007 var gerð breyting á 1. 

mgr. 106. gr. hgl. þar sem talið var eðlilegt að hærri refsing væri fyrir að ráðast gegn 

opinberum starfsmanni sem hefði heimild til líkamlegrar valdbeitingar. Það er vegna þess að 

mun meiri líkur á því að brotið verði gegn þeim starfsmönnum, en þetta kemur fram í 

athugasemdum við lagafrumvarp sem varð að lögum nr. 25/2007. Einnig kemur fram í 

athugasemdum lagafrumvarpsins að þessar breytingar eigi að gera dómstólum það mögulegt 

að ákveða þyngri refsingar fyrir brot gegn þessum starfsmönnum og einnig að auka 

varnaðaráhrif. Athygli vekur að í lagafrumvarpinu eru reifaðir nokkrir héraðsdómar þar sem 

menn hafa verið sakfelldir fyrir brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. þar sem refsing er að jafnaði 

við lægri mörk refsirammans, sbr. 1. mgr. 34. gr. hgl.69 Þar sem dómstólar hafa ekki fullnýtt 

þann refsiramma 1. mgr. 106. gr. hgl. verður að líta á þessa lagabreytingu sem ákveðna 

stefnuyfirlýsingu sem dómstólar verða að horfa til við ákvörðun refsingar á brotum gegn 1. 

mgr. 106. gr. hgl. 

Hér í lokin verða reifaðir nokkrir dómar til samanburðar við þá dóma sem búið er að fara 

yfir varðandi hin ákvæðin sem eru til umfjöllunar. Í Hrd. 18. desember 2008 (262/2008) var 

ungur drengur sakfelldur, í annað sinn, fyrir brot á 1. mgr. 106. gr. hgl. fyrir að reyna að slá 

lögreglumann og hóta tveimur lögreglumönnum lífláti. Refsingin var ákveðin 5 mánaða 

skilorðsbundið fangelsi. Hrd. 22. febrúar 2007 (418/2006) þar hafði maður ráðist að 

lögreglumanni og sló hann ítrekað með krepptum hnefa. Refsingin var ákveðin 4 mánuðir, þar 

af þrír skilorðsbundnir. Sami maður réðist síðan aftur á lögreglumann, reif í munnhol 

lögreglumannsins og sló hann. Með Hérd. Reykn. 22. desember 2008 (S-705/2008) var 

                                                        
68 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 59. 
69 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 3689. 
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manninum gert að sæta fangelsi í tólf mánuði óskilorðsbundið fyrir þá háttsemi. Litið var til 

ítrekunarheimildar 3. mgr. 106. gr. hgl. Í Hrd. 19. maí 2011 (74/2011) var kona sakfelld fyrir 

1. mgr. 106. gr. og 2. mgr. 218. gr. hgl. fyrir að hafa kastað glerglasi í höfuð lögreglumanns. 

Refsingin var ákveðin 8 mánaða skilorðsbundið fangelsi. Hægt er að sjá sambærilega háttsemi 

gegn almennum borgara í Hrd. 30. október 2008 (75/2008) og Hrd. 27. maí 2010 (420/2009) 

þar sem refsing beggja ákærðu var ákveðin 6 mánaða skilorðsbundið fangelsi. Fyrri brot 

höfðu ekki áhrif á refsingu í neinu þessara mála. Í Hrd. 2. maí 2013 (681/2012) fékk maður 

12 mánaða óskilorðsbundið fangelsi fyrir að slá tvo lögreglumenn í andlitið þar af annan 

ítrekað, skallað annan í andlitið og gefið honum tvö hnéspörk í andlitið. Maðurinn var í sama 

máli sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 217. gr. hgl. en dómurinn var hegningarauki við 2 

mánaða fangelsisrefsingu. Ekki var talið að hægt væri að skilorðsbinda refsinguna í ljósi 

alvarleika málsins og sakarferils ákærða. Að lokum er það Hrd. 27. janúar 2011 (744/2009). Í 

þessu máli voru sjö einstaklingar sakfelldir fyrir ofbeldi gagnvart tveimur lögreglumönnum, 

sbr. 1. mgr. 106. gr. en ekki hafði brotaferill þeirra áhrif á refsinguna. Þeim var virt það til 

þyngingar að þeir réðust sem hópur á lögreglumennina og áttu sér í raun engar málsbætur. Af 

lýsingum í dóminum verður að telja að árásin hafi verið mjög gróf og hlutu báðir 

lögreglumennirnir varanlega örorku. Þeir sem mest höfðu sig í frammi hlutu 9 mánaða 

fangelsi en refsing hinna var ákveðin 7 og 6 mánaða fangelsi. Litið var til þeirra breytinga 

sem höfðu verið gerðar á 106. gr. hgl. með áðurnefndum lögum nr. 25/2007.  Miðað við þá 

dóma sem hér hafa verið nefndir, verður að telja þetta væga refsingu miðað við alvarleika 

brotsins. 

5.3.4. Sjónarmið við ákvörðun refsingar 

Refsirammar ákvæðanna sem hér eru til skoðunar eru nokkuð ólíkir.  Í öllum þremur 

ákvæðunum er heimild til þess að beita fjársektum fyrir smávægileg brot. Refsihámark 

ákvæðanna er hins vegar mismunandi. Fyrir minni háttar líkamsárás, sbr. 1. mgr. 217. gr. hgl. 

er hámarksrefsing 6 mánaða fangelsi en getur reyndar orðið allt að einu ári ef að brotið er 

svívirðilegt. Fyrir hótanir, sbr.  233. gr. hgl. er hámarkið allt að tveggja ára fangelsi en 

refsihámark fyrir ofbeldi eða hótanir gegn opinberum starfsmönnum, sbr. 1. mgr. 106. gr. hgl. 

er allt að 8 ára fangelsi. Þannig að dómstólum er ekki eftirlátið eins mikið svigrúm við 

ákvörðun refsingar þegar um líkamsárás eða hótun er að ræða gegn almennum borgurum,  

eins og þegar brotið snýr að opinberum starfsmönnum.  

Refsimörk lagaákvæða hafa verið talin gefa dómstólum takmarkaða vísbendingu um 

hæfilega refsingu í hverju máli og í raun verður dómari frekar að halda sig við dómvenju sem 
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hefur myndast við ákveðinn brotaflokk.70 Misjafnt er eftir brotaflokkum hvar dómstólar halda 

sig að jafnaði í refsirammanum. Ef tekin eru dæmi um gróf kynferðisbrot og fíkniefnabrot, þá 

hafa dómstólar haldið sig ofarlega í refsirammanum þegar um fíkniefnabrot er að ræða en 

neðarlega þegar kynferðisbrot eru til meðferðar. 71  Einnig verða dómstólar að líta til 

lögskýringargagna eins og greinargerðir laga sem geta gefið dómurum vísbendingar eða 

leiðbeiningar um ákvörðun refsingar.72  

Það er samt ljóst að hvert mál er einstakt og því verður að meta atvik hvers máls fyrir sig 

og einnig verður að líta til persónulegra haga þess sem brýtur af sér.73 Búið er að lögfesta 

einhver atriði sem eiga að hafa áhrif á refsihæðina en þessi atriði er að finna í VIII. kafla hgl. 

eða við einstök ákvæði hgl. Þar er að finna ákvæði sem geta leitt til refsihækkunar eða 

refsilækkunar, en hér verður lögð áhersla á þau atriði sem koma fram í 70. gr. hgl. en þau geta 

aðeins verið til málsbóta eða refsiþyngingar innan refsiramma laga.74 Þau atriði sem koma 

fram í 1-9. töl. 1. mgr. 70. gr. hgl. eru: Hversu mikilvægt eða verðmætt var það sem afbrotið 

beindist að; Hversu umfangsmikið var tjónið af völdum afbrotsins; Hversu mikil var hættan 

sem fylgdi afbrotinu; Aldur geranda (ef gerandi er ungur eða aldraður er það til málsbóta); 

Hegðun geranda að undanförnu með tilliti til afbrotaferils hans; Hversu sterkur og einbeittur 

var vilji geranda; Hvað geranda gekk til; Hvernig framferði geranda hefur verið eftir að hann 

framdi afbrotið; Hvort gerandi hefur upplýst um aðild annarra.75 Einnig er heimilt að taka til 

þyngingar refsingar ef um samverknað er að ræða, sbr. 2. mgr. 70. gr. hgl. og ef verknaður 

hefur beinst að einhverjum sem er nákominn geranda, sbr. 3. mgr. 70. gr. hgl. Þessi listi er þó 

ekki tæmandi hvað varðar atriði sem geta haft áhrif á refsingar en einnig er hægt að taka til 

greina atriði sem ekki koma fram í lögum en styðjast við ákveðin stefnumörk refsilaga.76 

Það má sjá í fjölmörgum dómum að litið er til þess að gerandi hafi brotið gegn 

valdstjórninni vegna lögmætrar valdbeitingar lögreglu og virðast þær aðstæður vera til 

málsbóta fyrir geranda vegna þess brotið hefur verið framið í stundarreiði. Slíkar málsbætur 

eiga líklega með réttu við hótanir gagnvart lögreglumönnum þar sem ólíklegra er að gerandi 

ætli að framfylgja þeim ef þær eru settar við þessar aðstæður. Hins vegar hlýtur að skjóta 

skökku við að beita þessum sjónarmiðum til málsbóta ef um ofbeldi er að ræða ef litið er til 

þess að þeir opinberu starfsmenn sem hafa heimild til valdbeitingar njóta ríkari refsiverndar 

                                                        
70 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls 250. 
71 Jón  Þór  Ólason:  „Dómstóll  götunnar  – Gapastokkur  nútímans“,  bls.  380. 
72 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls 251. 
73 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls 250. 
74 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls 254. 
75 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls 255-257. 
76 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls 266. 
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en aðrir. Hins vegar væri rétt að meta geranda það til málsbóta ef lögreglumaður hefði lengið 

gengið lengra í starfi sínu en lög heimila og það hafi verið kveikjan að brotlegri háttsemi 

geranda. 

Almenn varnaðarsjónarmið geta haft áhrif á refsiákvörðun dómstóla og þá einnig þegar 

meta á hvort tilefni sé til þess að skilorðsbinda refsinguna.77 Ofbeldi gegn lögreglumönnum 

getur fallið undir þessi sjónarmið ef litið til norsks dóms, Rt. 1947, bls. 269. Þar réðst maður á 

lögreglumann með mörgum höggum í andlitið. Maðurinn hafði ekki hlotið refsingu áður. 

Hæstiréttur Noregs taldi almenn varnaðarsjónarmið mæla gegn því að skilorðsbinda 

refsinguna.78 Framkvæmdin hér á landi varðandi skilorðsdóma hefur verið þannig að slíkir 

dómar eru líklega ekki teknir alvarlega af almenningi eða þeim sem hlýtur dóminn enda hafa 

slíkir dómar í flestum tilfellum engar afleiðingar nema að brotamaðurinn fremji annað afbrot 

innan skilorðstímans.79 Líta mætti þá til heimildar 2. mgr. 57. gr. a. hgl. en þar kemur fram að 

heimilt er að dæma fésekt ásamt skilorðsbundinni refsingu. Þessi aðferð veitir mun meira 

vægi en hefðbundin skilorðsbinding refsingar.80 

5.3.5. Niðurstöður varðandi samanburð 

Þegar litið er til þeirrar hámarksrefsingar sem kemur fram í hgl. fyrir þau brot sem hér eru til 

skoðunar, er mun hærri refsing leyfileg fyrir brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. heldur en fyrir þau 

brot sem vernda einstaklingshagsmuni. Verknaðaraðferðir brotanna eru svipaðar en munurinn 

liggur í verndarandlaginu. Þó verður að hafa í huga að 1. mgr. 106. gr. og 233. gr. hgl. eru 

samhverf brot en líkamsmeiðingar, sbr. 217. gr. hgl. telst vera tjónsbrot. Af umfjölluninni má 

ráða að misjafnt er eftir brotaflokkum hvar dómstólar hafa haldið sig í refsirammanum við 

ákvörðun refsingar. Við ákvörðun refsingar hefur frekar verið miðað við dómvenju heldur en 

hámarksrefsingu innan refsimarka ákvæðis.    

Af þeim dómum sem hér hafa verið reifaðir, verður að telja að hægt sé að greina mun á 

ákvörðun refsingar eftir því hver brotaþoli er. Ljóst er að engin tvö mál eru eins, en ef brotið 

beinist gegn opinberum starfsmanni eru líkur á að refsing verði þyngri en ella.  

Munur á refsingum er þó hvergi nærri þeim mun sem kemur fram í refsiramma 

ákvæðanna. Það getur talist vera eðlilegt ef að það er í samræmi við að miða refsingu út frá 

persónulegum högum geranda með það að markmiði að koma í veg fyrir að hann brjóti aftur 

af sér. Þó væri hægt að setja fram þau sjónarmið að ekki væri rétt að skilorðsbinda refsingar 
                                                        
77 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls 252-253. 
78 Nánar er fjallað um þessi sjónarmið í kafla um norskan rétt síðar í ritgerðinni. Sjá einnig Jónatan 
Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls 253. 
79 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls 48. 
80 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls 48. 
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sem snúa að brotum gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. út frá almennum varnaðarsjónarmiðum en það 

verður líklega að skoða í hverju máli fyrir sig. 

6. Norrænn réttur 

Í umfjöllun um 1. mgr. 106. gr. hgl. var vísað til norrænnar framkvæmdar til nánari skýringar 

á íslenska ákvæðinu. Það er því rétt að taka sérstaklega fyrir ákveðin atriði sem koma fram í 

norrænum rétti. Ákveðið var að takmarka umfjöllunina við Noreg, Svíþjóð og Danmörk. 

Hægt er að hafa þessa umfjöllun til hliðsjónar skýringu á inntaki 1. mgr. 106. gr. hgl. Í byrjun 

kaflans verður farið yfir norskan rétt, síðan sænskan rétt og að lokum danskan rétt. Í seinasta 

hluta þessa kafla er gerður samanburður á dæmdum refsingum í þessum löndum og á Íslandi. 

6.1. Norskur réttur 

Í þessum hluta er farið yfir ákvæði norskra hegningarlaga um ofbeldi eða hótanir gegn 

opinberum starfsmönnum. Norsku hegningarlögin nefnast almindelig borgerlig straffelov 

(straffeloven) og eru frá árinu 1902. Hér verður notast á við styttra heitið á lögunum eða 

straffeloven. Ákvæðin sem um ræðir er að finna í 12. kafla laganna „forbrydelser mod den 

offentlige myndighed“, nánar tiltekið í 127. og 128. gr. þess kafla.81 1. og 2. mgr. 127. gr. 

straffeloven eru svohljóðandi: 

 
Den som ved vold søker å formå en offentlig tjenestemann til å foreta eller unnlate en 
tjenestehandling eller å hindre ham under en sådan, eller som medvirker hertil, straffes med 
fengsel inntil tre år, men inntil fem år, når han tidligere er straffet for en forbrytelse av voldsom 
art, eller han utøver forbryteisen i forening med noen annen.  

Har tjenestemannen ved utilbørlig forhold gitt anledning til forbrytelsen, anvendes bøter 
eller fengsel inntil 1 år. Under særdeles formildende omstendigheter kan straff i dette tilfelle 
bortfalle. 

 
Hér má sjá að ekki er fjallað um hótanir gegn opinberum starfsmönnum heldur aðeins 

ofbeldi. Í 1. mgr. 128. gr. straffeloven er hins vegar gert refsivert að hóta opinberum 

starfsmönnum: 

 

                                                        
81 Búið er að samþykkja ný hegningarlög í Noregi, „lov om straff“  (straffeloven) en það var árið 2005. Lögin 
hafa hins vegar ekki tekið gildi nema er varðar ákvæði um þjóðarmorð, glæpi gegn mannkyninu og stríðsgæpi. Í 
1. mgr. 155. gr. þeirra laga er fjallað um ofbeldi og hótanir gegn opinberum starfsmönnum. Ekki er að sjá að 
ákvæðið taki stórvægilegum breytingum, nema þá að ofbeldi og hótanir koma fram í sama málslið á 
sambærilegan hátt og í 1. mgr. 106. gr. hgl.  í stað þess að greint sé þannig á milli ofbeldis og hótana að 
háttsemin er felld undir sitt hvort ákvæðið, sbr. 127. og 128. gr. straffeloven frá árinu 1902. 1. mgr. 155. gr. 
straffeloven frá árinu 2005 er svohljóðandi: „Den som ved vold eller trusler påvirker en offentlig tjenestemann til 
å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling, eller søker å oppnå dette, straffes med bot eller fengsel inntil 3 
år.“ „Lov  om  straff  (straffeloven)“,  http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/. 
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Den som ved trusler eller ved ytelse av eller tilsagn om fordeler søker å formå en offentlig 
tjenestemann til urettmessig å foreta eller unnlate en tjenestehandling, eller som medvirker 
hertil, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år. 
 

Hér verður byrjað að fara yfir þau skilyrði sem koma fram í 127. gr. og síðan verður 

fjallað um 128. gr. straffeloven. 

6.1.1. Ofbeldi gegn opinberum starfsmönnum, sbr. 127. gr. straffeloven 

Hér er fjallað um ofbeldi gagnvart opinberum starfsmönnum eins og fjallað er um þau í 

norskum rétti, sbr. 127. gr. straffeloven. Eins og sést á texta ákvæðisins er tilgangur 

ákvæðisins vernd opinberra hagsmuna vegna þess að markmið geranda með ofbeldinu þarf að 

vera að koma í veg fyrir að opinber starfsmaður geti sinnt starfi sínu. Hér er ekkert endilega 

verið að tala um að komið sé í veg fyrir handtökur eða aðrar þvingarráðstafanir sem lögreglu 

eru heimilaðar í lögum, heldur getur þetta einnig átt við þegar lögreglumenn eru að veita 

einhvers konar aðstoð eða við vinnu á slysavettvangi, sbr. Rt. 2011, bls. 7.82 Einnig getur 

ofbeldið verið miðað að því að láta opinberan starfsmann framkvæma ákveðna athöfn. Á 

vissan hátt virðist verknaðarlýsing ákvæðisins vera ólík þeirri háttsemi sem lýst er í 1. mgr. 

106. gr. hgl. 

Það er gert að skilyrði í ákvæðinu að gerandi hafi með ofbeldi ætlað sér að koma í veg 

fyrir ákveðna athöfn eða að láta opinberan starfsmann framkvæma eitthvað sem hann annars 

hefði ekki gert. Talið er að framkvæmdin sem um ræðir verði að vera annaðhvort 

yfirstandandi eða að hefjast og að ofbeldið verði að tengjast henni.83 Þetta leiðir af sér að ef 

opinber starfsmaður verður fyrir ofbeldi, mun háttsemi geranda ekki verða felld undir 127. gr. 

straffeloven nema að ofangreind skilyrði eru einnig uppfyllt. Ragnar L. Auglend, Henry John 

Mæland og Knut Røsanhaug nefna í bók þeirra Politirett dæmi um mann, sem sló 

lögreglumann án nokkurrar ástæðu, ekki geta hafa brotið gegn 127. gr. straffeloven heldur 

frekar eigi að fella háttsemina undir almenn ákvæði um líkamsmeiðingar, sbr. Rt. 1953, bls. 

1204.84 Þar höfðu tveir lögreglumenn farið í húsleit til A. Í húsnæði A fannst byssa sem 

lögreglumennirnir höfðu verið að leita að. Annar lögreglumannana fór út úr húsnæði A með 

byssuna en hinn lögreglumaðurinn varð eftir. A sló þann lögreglumann síðan tvisvar sinnum í 

andlitið. Undirréttur hafði sakfellt A fyrir brot gegn 127. gr. straffeloven en Hæstiréttur 

Noregs taldi ekki hafa komið fram í málinu að A hafi hindrað störf lögreglumannsins með 
                                                        
82 Nánar verður fjallað um þennan dóm síðar í umfjölluninni en lögreglumaður varð fyrir ofbeldi frá manni sem 
lá á jörðinni hálf rænulaus þegar lögreglumaðurinn reyndi aðstoða manninn. Í dóminum er tekið fram að beita 
megi ákvæðinu þegar reynt er með ofbeldi að hafa áhrif á lögreglumenn þegar þeir eru að aðstoða fólk eða í 
neyðarútköllum.  
83 Finn Haugen: Strafferett: håndbok, bls. 115. 
84 Ragnar L. Auglend, Henry John Mæland og Knut Røsanhaug: Politirett, bls. 881-882. 
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ofbeldi eða haft ásetning til þess. Þá hefðu ákvæði 228. gr. (líkamsmeiðingar) og 2. mgr. 326. 

gr.85 straffeloven frekar átt við í þessu tilfelli.  

Þá hefur því einnig verið haldið fram að þolandi ofbeldis þurfi ekki endilega að vera 

opinber starfsmaður, heldur er nægjanlegt að einhver einstaklingur verði beittur ofbeldi og 

það geri það að verkum að opinber starfsmaður muni ekki sinna starfi sínu eða framkvæma 

eitthvað sem hann ella hefði ekki gert. Þetta mætti skýra sem með dæmi um að almennur 

borgari væri beittur ofbeldi (eða tekinn sem gísl) í yfirstandandi afbroti í því skyni að hindra 

lögreglumenn að sinna sínu starfi.86 Hins vegar hafa verið skiptar skoðanir meðal fræðimanna 

hvort að slíka háttsemi eigi að fella undir 127. gr. eða 128. gr. straffeloven.87 

6.1.1.1. Hugtakið ofbeldi 

Sú háttsemi, sem getur fallið undir að vera ofbeldi samkvæmt þessari grein, er í raun 

sambærileg við skýringar á ofbeldi sbr. 1. mgr. 106. gr. hgl. Sem dæmi er hægt að nefna 

högg, spörk og bit. Einnig getur það fallið undir að vera ofbeldi ef að bifreið er notuð til þess 

að „klessa“ á í því skyni að hindra lögreglumann við skyldustörf eða að ráðast á lögregluhund 

þannig að lögreglumaðurinn geti ekki sinnt starfi sínu eðlilega.88 Um þetta álitaefni var fjallað 

í dómi Rt. 2008, bls. 788: 

 
Þar reyndi maður að komast hjá handtöku með því að sparka og slá ítrekað lögregluhunda sem 
notaðir voru til valbeitingar við handtökuna. Maðurinn var sýknaður á tveimur lægri dómstigum 
þá vegna þess að hann var annað hvort ekki talinn hafa haft ásetning til brotsins eða þá að 
háttsemin sem um ræðir ætti hreinlega ekki að heyra undir 127. gr. straffeloven. Hæstiréttur 
taldi hins vegar að ákvæðið næði einnig til lögregluhunda sem væru notaðir til aðstoðar 
lögreglumönnum á vettvangi. Lögregluhunda væri hægt að nota til valdbeitingar, sem ákveðna 
forvörn eða þá til varnaðar fyrir lögreglumenn við vinnu á vettvangi. Þegar það væri raunin, ætti 
að hugsa lögreglumenn og lögregluhunda sem eina heild á vettvangi og því væri ofbeldi gegn 
lögregluhundum háttsemi sem félli undir vernd 127. gr. straffeloven. 

 
Hérna má einnig nefna að ekki þarf að sýna fram að háttsemi geranda hafi valdið áverkum 

á geranda. Þetta má sjá m.a. í Rt. 1973, bls. 1451 að maður var sakfelldur fyrir brot gegn 127. 

gr. straffeloven fyrir að hafa haldið eða togað í handlegg lögreglumanns sem var að sinna 

skyldustörfum. Þá er einnig hægt að nefna að ýta við lögreglmanni getur líklega fallið undir 

að vera verknaðaraðferð sem brýtur gegn 127. gr. straffeloven.89 

                                                        
85 2. mgr. 326. gr. straffeloven gerir það refsivert eða veitast að lögreglumanni sem er við skyldustarf en án þess 
að það sé til þess fallið að koma í veg fyrir að hann geti sinnt skyldustörfum sínum. 
86 Ragnar L. Auglend, Henry John Mæland og Knut Røsanhaug: Politirett, bls. 881. 
87 Ragnar L. Auglend, Henry John Mæland og Knut Røsanhaug: Politirett, bls. 881. 
88 Ragnar L. Auglend, Henry John Mæland og Knut Røsanhaug: Politirett, bls. 876. 
89 Ragnar L. Auglend, Henry John Mæland og Knut Røsanhaug: Politirett, bls. 877. 
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Það getur verið misjafnt hversu langt menn mega ganga til þess að komast hjá handtöku. 

Þar vegast á sjónarmið um persónufrelsi einstaklings og lögmætum heimildum lögreglu til 

frelsissviptingar með handtöku. Hjá norskum fræðimönnum hefur komið fram það sjónarmið 

varðandi mótþróa við handtöku, að ásetningur til ofbeldis verður að vera til staðar. Til frekari 

útskýringar hefur ekki verið talið að þá háttsemi eigi að fella undir 127. gr. straffeloven þrátt 

fyrir að lögreglumaður hljóti áverka vegna mótþróa þess sem er verið að handtaka, ef um slys 

er að ræða. Hægt er að nefna dæmi um hvað geti talist vera innan ramma eðlilegs mótþróa, 

væri ef maðurinn myndi halda sér í eitthvað eða setja sig í þannig stellingar sem myndu 

torvelda handtöku á honum. 90  Væri aflinu hins vegar beitt á einhvern hátt gegn 

lögreglumanninum, yrði líklega um brot á 127. gr. stl. að ræða.91 

6.1.1.2. Fullframning brots 

Í ákvæðinu sem um ræðir má sjá að tilgangur geranda með ofbeldinu þarf að vera að hindra 

störf lögreglu á einhvern hátt. Það er ekki talað um að hindrunin þurfi að takast heldur aðeins 

að hægt sé að sýna fram á gerandi ætli sér að hindra störf lögreglu. Hér er því um samhverft 

brot að ræða að þessu leyti til vegna þess að ákveðnar afleiðingar þurfa ekki að koma fram. 

Það hefur einnig verið talið að um ofbeldi sé að ræða þrátt fyrir að gerandi nái ekki að koma 

höggi á lögreglumann, sbr. Rt. 1983 bls. 652 en þar hafði ökumaður verið stöðvaður í 

umferðareftirliti lögreglu. Í stað þess að stöðva bifreiðina þá jók ökumaðurinn hraðann og 

stefndi á lögreglumann sem þurfti að hlaupa í burtu til þess að forðast bifreiðina. Háttsemi 

ökumannsins var talin falla undir ofbeldi samkvæmt 127. gr. straffeloven.92 Brotið telst því 

fullframið ef háttsemin lýtur að því að beita lögreglumann ofbeldi þrátt fyrir að ætlun geranda 

nái ekki fram að ganga.93 Ákvæðið er því sambærilegt 1. mgr. 106. gr. hgl. varðandi það að 

þau lýsa bæði samhverfu broti þar sem ekki er gerð sérstök krafa um að afleiðingar eða tjón 

verði að vera komið fram til þess að brot teljist vera fullframið. Umfjöllun um þessi atriði má 

sjá í Rt. 1989, bls. 1243 en þar kemur m.a. fram að ef ofbeldi er beint gegn lögreglumanni í 

þeim tilgangi að trufla hann við skyldustörf, þarf lögreglumaður ekki að hljóta líkamlega 

áverka til þess að brotið teljist fullframið.  

                                                        
90 Ragnar L. Auglend, Henry John Mæland og Knut Røsanhaug: Politirett, bls. 877-878. 
91 Magnus Matningsdal: Norsk speciell strafferett, bls 82. 
92 Ragnar L. Auglend, Henry John Mæland og Knut Røsanhaug: Politirett, bls. 879. Sjá einnig umfjöllun Finn 
Haugen: Strafferett: håndbok, bls. 115. 
93 Ragnar L. Auglend, Henry John Mæland og Knut Røsanhaug: Politirett, bls. 879. 
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6.1.1.3. Neyðarvörn og mótþrói við handtöku 

Í þessum hluta verða teknar fyrir hvaða þýðingu ögranir og ólögmæt háttsemi lögreglumanna 

geta haft við mat á háttsemi þess sem hefur framið hefur brot sem getur fallið undir 127. gr. 

straffeloven. Hafa verður samt í huga að hér er aðeins átt við þegar ofbeldi gegn 

lögreglumönnum er bein afleiðing ögrana eða að þeir hafi beitt sér með ólögmætum hætti 

gegn geranda eða hagsmunum er hann varða. 

Í norskum rétti er talið að það þurfi eitthvað stórvægilegt að koma fram svo að ögrun 

lögreglumanns réttlæti ofbeldi gegn lögreglumönnum. Það hefur þó komið fram í 

dómaframkvæmd að ofbeldið hafi verið framið í réttlætanlegri reiði geranda vegna framkomu 

yfirvalda gagnvart þeim. Ofbeldið þarf eins og áður hefur komið fram að vera í beinu 

framhaldi af ögrunum valdhafa. Það þykir hins vegar ólíklegt að ögranir einar og sér muni 

leiða til þess að ofbeldi gagnvart lögreglumönnum verði án refsingar heldur muni það 

hugsanlega frekar leiða til atriða sem horft er til við ákvörðun refsingar, þá geranda til 

málsbóta.94 Þetta er í samræmi við það sem kemur fram í 2. mgr. 127. gr. straffeloven sem má 

sjá í upphafi þessa kafla. 

Með neyðarvörn gegn ólögmætri háttsemi lögreglumanna er átt við að sá sem 

lögreglumaður hefur afskipti af getur átt rétt á því að verja sig fyrir athöfnum 

lögreglumannsins. Þetta á þó ekki við þegar lögreglumaður framkvæmir t.d. handtöku á 

lögmætum grundvelli og í flestum tilfellum ekki heldur þegar handtakan getur talist 

ólögmæt.95 Það er ekki nema í mjög sérstökum tilfellum sem neyðarvörn borgarans gagnvart 

lögreglumönnum getur talist vera réttlætanleg. Yfirleitt þarf borgarinn að hlíta þeim 

ákvörðunum sem lögreglumenn taka en hann á þá rétt á því að fá úr því skorið síðar meir 

hvort umræddar athafnir lögreglu hafi verið lögmætar. Það er ekki talið að hefðbundinn 

neyðarvörn eigi við í tilfellum sem þessum en í dómaframkvæmd virðist þessi réttur 

borgarans vera mjög takmarkaður gagnvart lögreglu og öðrum yfirvöldum. 96  Af öðrum 

ákvæðum straffeloven má hins vegar draga þá ályktun að þegar lögreglumaður fer augljóslega 

fram úr þeim heimildum sem hann hefur, getur borgarinn varið sig gagnvart þeirri háttsemi 

lögreglumannsins.97 Hér verður samt að hafa í huga meginreglur neyðarvarnar, þ.e. að hún má 

ekki ganga lengra heldur til þess að koma í veg fyrir þá háttsemi sem er verið að verjast. 98 Það 

                                                        
94 Ragnar L. Auglend, Henry John Mæland og Knut Røsanhaug: Politirett, bls. 886. 
95 Tekið var dæmi um handtöku en sambærileg sjónarmið eiga við um aðrar ákvarðanir og framkvæmdir 
lögreglu nema að annað sé sérstaklega tekið fram í lögum. 
96 Ragnar L. Auglend, Henry John Mæland og Knut Røsanhaug: Politirett, bls. 884. 
97 Ragnar L. Auglend, Henry John Mæland og Knut Røsanhaug: Politirett, bls. 883. 
98 Hér væri hægt að nefna norskan dóm, Rt. 2008, bls. 788, sem fjallað hefur verið um áður í þessari ritgerð. Þar 
var maður sakfelldur fyrir brot gegn 127. gr. straffeloven þar sem hann lamdi og sparkaði ítrekað í 
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mætti hugsa sér tilfelli þar sem borgaranum yrði talið heimilt að beita lögreglumann valdi á 

grundvelli neyðarvarnar en það gæti verið ef lögreglumaðurinn t.d. að líkamlega skaða mann 

verulega án þess að hafa til þess réttmæta ástæðu.  

6.1.1.4. Refsingar 

Meginreglan er að dómar séu óskilorðsbundnir þegar um ofbeldi gegn lögreglumönnum er að 

ræða nema að aðstæður séu mjög sérstakar. Það þykir í raun vera eðlilegt vegna þess að 

hlutverk lögreglu er að vernda löghlýðna borgara landsins og því þykir rétt að vernd 

lögreglumanna sé mikil.99 Þetta má sjá í fjölmörgum dómum þar sem fjallað er um ákvörðun 

refsingar vegna brota gegn 127. gr. straffeloven. Skýringuna má að hluta til finna í Rt. 1947, 

bls. 269 þar sem almenn varnaðarsjónarmið mæltu gegn því að refsing fyrir ofbeldi gegn 

lögreglumönnum yrði skilorðsbundin. Það er kannski einnig rétt að fara yfir tvo dóma þar sem 

aðstæður voru kannski sérstakar en það fer fram ákveðið mat á því hvort víkja eigi frá 

ofangreindri meginreglu og dæma vægari úrræði heldur en fangelsisvist: 

 
Rt. 2004, bls. 1961. 
Lögregla var kölluð á vettvang vegna manns sem var í tökum dyravarða fyrir utan skemmtistað 
en maðurinn hafði reynt að komast aftur inn á staðinn eftir að hafa verið vísað þaðan út. 
Dyraverðir óskuðu eftir aðstoð lögreglu vegna háttsemi mannsins en hann hafði slegið einn 
dyravarðanna. Maðurinn veitti ekki mótspyrnu við handtöku en sett voru á hann handjárn og 
hann færður inn í lögreglubifreið. Þegar hann var kominn í lögreglubifreiðina, sparkaði hann í 
maga lögreglumanns þannig að hann missti aðeins jafnvægið. Maðurinn var síðan fluttur á 
lögreglustöð en á leiðinni jós hann svívirðingum yfir lögreglumennina í lögreglubifreiðinni 
ásamt því að hóta þeim ítrekað lífláti. Maðurinn var í undirrétti dæmdur til samfélagsþjónustu, 
44 klst. og hafði til þess að 90 daga. Niðurstöðunni var áfrýjað en dómstóll á millidómstigi 
dæmdi manninn í 30 daga óskilorðsbundið fangelsi. Málið fór síðan til Hæstaréttar sem dæmdi 
manninn til 44 klst. samfélagsþjónustu sem átti að klára innan 120 daga. Rök Hæstaréttar fyrir 
því að víkja frá meginreglunni var að háttsemi mannsins var ekki talin hafa verið hættuleg og 
einnig út frá persónulegum aðstæðum mannsins. Hann hafði gengið í gegnum erfiðan tíma 
þegar þetta átti sér stað en sýnt þótti að hann hafði náð tökum á lífi sínu þegar málið fór fram 
fyrir Hæstarétti og það þótti vega mest við ákvörðun um refsingu mannsins. 
 
Rt. 2011, bls. 7. 
Þar hafði lögreglan komið meðvitundarlausum manni til aðstoðar en þegar lögreglumaður var 
að huga að honum, þá reyndi maðurinn pota fingri í auga lögreglumannsins og síðan togaði 
hann mjög fast í hár lögreglumannsins en hann hafði hárið bundið í tagl. Maðurinn sleppti ekki 
takinu af hárinu fyrr en lögreglan beitti piparúða á hann. Héraðsdómur dæmdi manninn í 30 
daga fangelsi en áfrýjunardómstóll dæmdi manninn til þess að greiða 10.000 norskar krónur í 
fjársekt og í 10 daga fangelsi en fangelsisrefsingin var skilorðsbundin. Niðurstöðunni var síðan 
áfrýjað til hæstaréttar af ákæruvaldinu. Hæstiréttur hafnaði áfrýjuninni með ákveðnum 
rökstuðningi. Hæstiréttur nefndi að meginreglan væri að menn væru dæmdir í óskilorðsbundið 
fangelsi fyrir ofbeldi gegn lögreglumönnum. Maðurinn hafði verið á erfiðum heræfingum og 
var því svefnlítill auk ölvunar. Hann var hálf rænulaus þegar ofbeldið átti sér stað og því var 

                                                                                                                                                                             
valdbeitingarhunda lögreglu þegar þeir voru notaðir við handtöku á manninum. Hafa ber samt í huga að 
grundvöllur var til staðar fyrir handtökunni. 
99 Ragnar L. Auglend, Henry John Mæland og Knut Røsanhaug: Politirett, bls. 885. 
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ekki hægt að útiloka að um ósjálfráð varnarviðbrögð hafi verið að ræða. Þar sem aðstæðurnar 
voru mjög sérstakar í þessu máli, taldi Hæstiréttur að dómur áfrýjunardómstóls ætti að standa 
óbreyttur. 
 

Af umfjöllun í þessum tveimur dómum má ráða að meginreglan er að menn hljóti 

óskilorðsbundna fangelsisrefsingu fyrir ofbeldi gagnvart lögreglumönnum. Ef sýnt er að 

aðstæður hafi verið sérstakar hvað varðar háttsemina eða brotamanninn sjálfan, þá hefur verið 

talið heimilt og jafnvel rétt að færa refsinguna niður í samfélagsþjónustu eða jafnvel fjársekt. 

Þess má einnig geta að algengasta refsingin fyrir ofbeldi gegn lögreglumönnum hefur verið á 

bilinu 20 til 40 dagar í fangelsi, þá óskilorðsbundin refsing.100 

6.1.2. Hótanir, sbr. 128. gr. straffeloven 

Eins og greint var frá í upphafi umfjöllunar um ofbeldi gegn lögreglumönnum í norsku 

lagaumhverfi, er ekki fjallað um ofbeldi og hótanir gegn lögreglumönnum í sama lagaákvæði. 

Með 1. mgr. 128. gr. straffeloven er það gert refsivert að hóta eða múta lögreglumönnum en 

samhengisins vegna verða hótanir aðeins til umfjöllunar hér. 

Í 1. mgr. 128. gr. straffeloven má sjá sambærileg skilyrði um að ástæða hótunarinnar 

verður að vera til þess að fallin að hafa áhrif á starf lögreglumanns, þ.e. til þess að gerð að 

lögreglumaðurinn framkvæmi eitthvað eða láti það vera að framkvæma eitthvað. Hótunin 

getur komið fram í orði, skriflega eða með látbragði.101 Hótun samkvæmt þessu ákvæði getur 

verið margs konar en sem dæmi má nefna hótanir gegn lífi og líkama lögreglumannsins eða 

annarra svo lengi sem ofangreind skilyrði eru uppfyllt.  

Það hefur einnig verið talið að hótun um kvörtun eða kæru á hendur lögreglumanni geti 

fallið undir ákvæðið. Það getur hins vegar verið erfitt að greina nákvæmlega við hvaða 

aðstæður eða hvers konar þannig hótanir eigi að vera refsiverðar. Nefnt hefur verið dæmi um 

að maður, sem á að handtaka, segist ætla að senda inn kvörtun þess efnis að 

lögreglumaðurinn, sem er að handtaka manninn, mæti stundum ölvaður til vinnu 

(lögreglumaðurinn er ekki ölvaður við þessa handtöku). Þetta nefnir maðurinn til þess að fá 

lögreglumanninn til þess að sleppa handtökuninni. Þar sem umkvörtunarefni mannsins tengist 

handtökunni ekki neitt, getur verið að hún falli undir að vera hótun, sbr. 1. mgr. 128. gr. 

straffeloven. Ef dæmið hefði kannski snúið að álitaefnum varðandi tilefni eða háttsemi 

lögreglumannsins við handtökuna sjálfa, þá myndi það líklega ekki falla undir ákvæðið ef 

                                                        
100 Ragnar L. Auglend, Henry John Mæland og Knut Røsanhaug: Politirett, bls. 887. 
101 Finn Haugen: Strafferett: håndbok, bls. 118. 
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maðurinn greindi lögreglumanninum frá því að hann ætlaði að leita réttar síns gagnvart 

lögreglumanninum, þá með kvörtun eða kæru.102 

Almennt refsiákvæði um hótanir er að finna í 227. gr. straffeloven en athyglisvert er að 

bera þessi ákvæði saman þar sem verndarhagsmunirnir eru ólíkir. Þessi munur kemur 

ágætlega fram í Rt. 2004, bls. 1961 sem áður hefur verið nefndur í þessari ritgerð. Þar hafði 

maður verið handtekinn en hann hótaði lögreglumönnum ítrekað lífláti á leið þeirra á 

lögreglustöðina. Maðurinn hafði verið ákærður m.a. fyrir brot gegn 128. gr. og 227. gr. 

straffeloven vegna þessara hótana. Maðurinn var sýknaður af broti gegn 227. gr. vegna þess 

að umræddar hótanir voru aðeins taldar hafa valdið lögreglumönnunum óþægindum en ekki 

raunverulegri hræðslu eins og áskilið er í 227. gr. straffeloven. Slíkan áskilnað er hins vegar 

ekki að finna í 128. gr. straffeloven og var maðurinn því sakfelldur fyrir brot gegn 128. gr. 

Það er hægt að álykta út frá þessari umfjöllun að ætlun geranda að hafa áhrif á starf 

lögreglumanna sé lykilatriði hvað varðar verknaðarlýsingu ákvæðisins og minna máli skiptir 

hvort lögreglumenn taki þessar hótanir alvarlega. Þá hefur brot talið vera fullframið þegar 

hótun er sett fram en ekki skiptir máli hvort hún verði til þess að hafa áhrif á störf 

lögreglumanna í reynd, heldur aðeins að það hafi verið ætlun þess sem hótar.103 

Það kemur fram í 128. gr. straffeloven að refsingar geti verið fjársektir eða fangelsi allt að 

einu ári. Eins og með ofbeldi gegn lögreglumönnum, er talið að almenn varnaðarsjónarmið 

mæli með óskilorðsbundinni refsingu nema að eitthvað sérstakt mæli því í mót.104  

6.2. Sænskur réttur 

Hér verður fjallað um ákvæði um ofbeldi eða hótanir gegn opinberum starfsmönnum eins og 

þau koma fram í sænskum rétti. Um brot gegn valdstjórninni er fjallað í 17. kafla 

Brottsbalk105 (1962:700) sem eru sænsku hegningarlögin en kaflinn nefnist „Om brott mot 

allmän verksamhet m.m.“ En með ákvæðunum í þessum kafla er þeim sem starfa fyrir hið 

opinbera veitt sérstök refsivernd en hafa verður í huga að verndin snýr að opinberum 

hagsmunum. Það eru helst 1. og 2. gr. þess kafla sem eiga við þessa umfjöllun.  

1. gr. 17. kafla laganna er svohljóðandi: 

 
Den som med våld eller hot om våld förgriper sig å någon i hans myndighetsutövning eller för 
att tvinga honom till eller hindra honom från åtgärd däri eller hämnas för sådan åtgärd, dömes 
för våld eller hot mot tjänsteman till fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter 

                                                        
102 Ragnar L. Auglend, Henry John Mæland og Knut Røsanhaug: Politirett, bls. 889. 
103 Ragnar L. Auglend, Henry John Mæland og Knut Røsanhaug: Politirett, bls. 891. 
104 Finn Haugen: Strafferett: håndbok, bls. 119. 
105 Hér eftir verður skammstöfunin BB notuð yfir lögin Brottsbalk. 
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eller fängelse i högst sex månader. Det samma skall gälla, om någon sålunda förgriper sig mot 
den som tidigare har utövat myndighet för vad denne däri gjort eller underlåtit. Lag (1975:667). 

 
Hér má sjá að það er gert refsivert að ráðast með ofbeldi eða hótunum um slíkt á 

opinberan starfsmann, t.d. lögreglumann, þegar hann er að beita valdi sínu samkvæmt lögum. 

Þetta á við þegar lögreglumaðurinn er að sinna starfi sínu. Ætlun geranda með háttsemi sinni 

getur verið að fá lögreglumanninn til þess að framkvæma eitthvað ákveðið eða til þess að 

koma í veg fyrir að lögreglumaðurinn framkvæmi eitthvað er varðar starf hans en það er ekki 

skilyrði fyrir refsiábyrgð samkvæmt ákvæðinu.106 Ef tilgangur geranda er að hefna sín á 

lögreglumanni fyrir eitthvað sem hann framkvæmdi í starfinu, fellur það einnig undir þetta 

ákvæði og þá skiptir ekki máli hvort lögreglumaðurinn sé enn við störf eða hvort hann sé 

hættur. Varðandi þau tilvik þar sem ráðist er á lögreglumann sem er hættur störfum, þarf 

verknaðurinn að vera vegna einhvers sem hann gerði eða framkvæmdi ekki meðan hann var 

við störf sem lögreglumaður. Það er þá skilyrði að ofbeldið eða hótunin sé hefnd beinínis 

vegna þess.107  

Ef litið er hins vegar til 2. gr. kaflans, þá má sjá að verknaðarlýsingin er rýmri, þ.e. nær 

yfir víðtækara svið: 

 
Den som, annorledes än i 1 § sägs, för att tvinga eller hindra någon i hans myndighetsutövning 
eller för att hämnas för åtgärd däri, otillbörligen företager gärning, som för honom medför 
lidande, skada eller annan olägenhet, eller hotar därmed, dömes för förgripelse mot tjänsteman 
till böter eller fängelse i högst sex månader. 
 
Är brottet grovt, dömes till fängelse i högst fyra år. Lag (1975:667).  

 
Tilgangurinn með þessu lagaákvæði virðist vera að ná utan um allar hugsanlegar aðferðir 

sem hægt er að beita gegn opinberum starfsmönnum til þess að þeir hagi starfi sínu eða taki 

ákvarðanir á annan máta en þeir ella hefðu gert. Enda kemur fram að ákvæðinu sé ætlað að ná 

yfir allar aðferðir aðrar en þær sem eru nefndar í 1. gr. 17. kafla BB. Aðferðirnar eru ekki 

tilgreindar í ákvæðinu en fram kemur að refsivert er að valda opinberum starfsmanni 

þjáningu, meiðslum eða óþægindum með ólögmætum hætti í þeim tilgangi að hafa áhrif á 

starf hans eða hefna fyrir það. Einnig er refsivert að hóta opinberum starfsmanni slíkum 

afleiðingum með það sama í huga.  Sjá má af mögulegum refsingum í ákvæðinu að líklegra er 

að aðferðir geranda séu vægari en þær sem nefndar eru í 1. gr. en samt verður að hafa í huga 

að heimilt er að beita 2. mgr. 2. gr. 17. kafla BB ef brotið er meiri háttar.  

                                                        
106 Nils Jareborg: Brotten: Brotten mot allmänheten och staten, bls. 161-162.  
107 Magnus Ulväng o.fl.: Brotten mot allmänheten och staten, bls. 218. 
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Fullframningarstig ákvæðanna virðist ekki vera fært fram eins og má sjá í íslensku, norsku 

og dönsku hegningarlögunum. Hér virðist ekki vera nægilegt að sýna fram á að gerandi leitist 

við að hindra störf lögreglmanna með ofbeldi eða hótunum um slíkt. En líklega eru ekki 

gerðar miklar kröfur á að sýna fram á það hafi tekist eða að það hafi verið ætlun hans ef 

uppfyllt er önnur verknaðarlýsing ákvæðanna.108 

Ekki verður farið nánar yfir 2. gr. eða önnur ákvæði 17. kafla BB nema að því leyti sem 

þau tengjast umfjöllun um 1. gr. kaflans.  

6.2.1. Hugtakið ofbeldi 

Hugtakið ofbeldi kemur fram á mörgum stöðum í Brottsbalk. Eins og í íslensku 

hegningarlögunum er að finna ákvæði sem fjalla einungis um ofbeldi eða líkamsmeiðingar og 

síðan er hægt að nefna ákvæði þar sem ofbeldi er einn af verknaðarþáttum ákvæðanna, t.d. 

nauðgun og rán. Í sænsku hegningarlögunum er hvergi að finna skilgreiningu á því hvað getur 

fallið undir að vera ofbeldi, sbr. 1. gr. 17. kafla BB en þá verður að líta til umfjöllunar 

fræðimanna og hvernig dómstólar hafa skilgreint hugtakið.  

Gösta Westerlund setti fram kenningu um að það væru til tvær tegundir ofbeldis í sænskri 

löggjöf, þ.e. ofbeldi sem lýsir sér í líkamsmeiðingum og síðan er það ofbeldi gagnvart 

einstaklingi.109 Með líkamsmeiðingum er átt við barsmíðar eða aðrar líkamsmeiðingar en 

undir hinn flokkinn geta vægari tilvik ofbeldis einnig fallið. Undir hugtakið ofbeldi í 1. gr. 17. 

kafla BB falla sambærileg atvik og í öðrum norrænum rétti, þ.e. högg, spörk, bit og annað 

sem veldur líkamstjóni. Það er hins vegar spurning hvar línan liggur nákvæmlega. Í dómi NJA 

1920, bls. 391 var maður dæmdur fyrir ofbeldi gegn lögreglumanni í undirrétti. 

Lögreglumaður hafði stigið á bretti bifreiðar mannsins en maðurinn ók síðan fjögurra km á 

hraðanum 20 km/klst með lögreglumanninn á brettinu. Áfrýjunardómstóll sýknaði manninn 

með þeim rökum að lögreglumaðurinn hafði stigið sjálfur á brettið af fúsum og frjálsum vilja. 

Hæstiréttur staðfesti síðan niðurstöðu áfrýjunardómstólsins. Í dómi NJA 1924, bls. 302 var 

maður sakfelldur fyrir ofbeldi gegn lögreglumönnum í undirrétti. Lögreglumennirnir voru að 

tollskoða bát en maðurinn hafði losað bátinn þannig að báturinn með lögreglumönnunum fór 

um tvo kílómetra í burtu. Lögreglumennirnir þurftu að leigja annan bát en það tók þá um tvær 

klukkustundir að komast aftur til baka. Áfrýjunardómstóll staðfesti dóm undirréttar en 

                                                        
108 Sjá umfjöllun um rýmri ásetning geranda hjá Magnus Ulväng, o.fl.: Brotten mot allmänheten och staten, bls. 
217-218. 
109 Gösta Westerlund: Våld mot tjänsteman, bls. 100. En þar kemur einnig eftirfarandi fram: „I 
straffbestämmelserna finns två olika former av personvåld: våld å person och våld mot person. Med våld å 
person avses misshandel eller annat fysiskt betvingande, medan våld mot person omfattar såväl våld å person 
som lindrigare former av våldsanvändning mot person.“  
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Hæstiréttur taldi þessa háttsemi ekki vera ofbeldi gegn lögreglumönnunum heldur vera frekar 

mótþróa með valdi.110 Einnig væri hægt að nefna dóm NJA 1937, bls. 393 til samanburðar við 

ofangreindan dóm frá árinu 1920. En þar var maður sakfelldur fyrir mótþróa með valdi gegn 

lögreglumanni fyrir að hafa ekið með lögreglumann á bretti bifreiðar mannsins í stutta stund 

þangað til lögreglumanninum gafst tækifæri til þess að stökkva af bifreiðinni.111 

Það má því ætla að erfitt sé að greina á milli þeirrar háttsemi sem heyrir undir 1. gr. og 

annarra ákvæða 17. kafla. BB. Það verður einnig að hafa í huga að 1. gr. nær ekki til 

alvarlegustu líkamsmeiðinganna. Þá tæma önnur ákvæði sænsku hegningarlaganna sök 

gagnvart 1. gr. á sambærilegan hátt og 1. og 2. mgr. 218. gr. hgl. gerir gagnvart 1. mgr. 106. 

gr. hgl. í íslenskum rétti. Það væri samt rétt að ákæra einnig fyrir brot gegn 1. gr. 17. kafla BB 

í slíkum tilfellum enda er samt um sérstakt brot að ræða, þ.e. brot gegn valdstjórninni og getur 

haft áhrif á refsinguna.112 

6.2.2. Hótun 

Í sænskum rétti hefur verið talið að a.m.k. tvö skilyrði verða að vera fyrir hendi þannig að 

hótunin geti talist vera hótun í skilningi sænsku hegningarlaganna. Í fyrsta lagi er hægt að 

hóta hverjum sem er en það verður að vera til staðar viðtakandi hótunar, þ.e. einhver sem 

upplifir háttsemina sem hótun. Með þessu er átt við að það getur ekki verið hótun þegar 

einhver segir eitthvað í einrúmi eða enginn heyrir eða sér ógnandi tjáningu hans. Hótunin 

verður því að berast lögreglumanni á einhvern hátt og er brotið þá á þeim tímapunkti 

fullframið.113 Viðtakandi hótunarinnar verður einnig að skilja að um hótun er að ræða. Í öðru 

lagi verður hótunin að vera sett fram af alvöru. Hótun sem er augljóslega grín eða er að öðru 

leyti ekki hægt að taka alvarlega, getur varla talist vera refsiverð hótun.114 Hótun getur verið 

bundin skilyrðum eða þá án nokkurra skilyrða. Í sænsku hegningarlögunum er ekki greint 

milli þess hvort að hótun sé bundin skilyrðum eða ekki. Það að hóta lögreglumanni lífláti 

verður líklega talið refsivert hvort sem hótunin er bundin skilyrðum eða ekki. Það að 

lögreglumanni sé hótað kæru eða kvörtun vegna meintrar ólögmætrar háttsemi hans á þeirri 

stundu, verður ekki talin vera hótun í skilningi 1. gr. 17. kafla BB. Einnig verður að greina á 

                                                        
110 Slík háttsemi fellur undir 4. gr. 17. kafla BB en hún er svohljóðandi: „Den som, utan att fall är för handen 
som förut i detta kapitel är sagt, genom att sätta sig till motvärn eller eljest med våld söker hindra någon i hans 
myndighetsutövning, dömes för våldsamt motstånd till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag 
(1975:667).“ Af þessari grein má ráða að oft getur verið vafi um hvort tiltekna háttsemi eigi að fella undir 1. gr. 
eða 4. gr. Sjá einnig umfjöllun Nils Jareborg: Brotten - Brotten mot allmänheten och staten, bls. 163.  
111 Gösta Westerlund: Våld mot tjänsteman, bls. 107-108. 
112 Gösta Westerlund: Våld mot tjänsteman, bls. 116-117. 
113 Magnus Ulväng o.fl.: Brotten mot allmänheten och staten, bls. 216. 
114 Gösta Vesterlund: Våld mot tjänsteman, bls. 134-135. 
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milli viðvörunar og hótunar en það fyrrnefnda er refsilaus háttsemi. Viðvörun getur verið 

útskýring á því hvað muni gerast í tilteknum tilfellum án þess að hægt sé að líta á hana sem 

hótun um refsivert athæfi.115 

Hótun samkvæmt 1. gr. 17. kafla BB hefur nokkra sérstöðu sem verknaðaraðferð eða sem 

þáttur í refsiverðri háttsemi þar sem samsetta brotalýsingu er að finna. Það er sett fram sem 

skilyrði að hótunin verður að vera um líkamsmeiðingar,116 sem gerir það reyndar að verkum 

að yfirleitt er það vægara brot en þegar ofbeldi er beitt. Hótun  verður að vera beint gegn 

lögreglumanninum beint, ekki gegn þriðja aðila.117 Hótunin verður að eiga sér stað þegar 

lögreglumaður er að beita valdi sínu. Einnig á ákvæðið við þegar hótuninni er beint til 

lögreglumanns í þeim tilgangi að fá hann til að framkvæma eitthvað eða til að framkvæma 

ekki eitthvað ákveðið. 118  Svo verður að hafa í huga að 1. gr. 17. kafla á við þegar 

einstaklingur er að hefna sín á lögreglumanni fyrir eitthvað sem hann gerði í starfi sínu sem 

lögreglumaður.119 Það er ekki skilyrði að sá sem verður fyrir hótuninni hafi fundið fyrir ótta 

vegna hennar. Þannig þarf ekki að sýna fram á að hótandinn muni láta verða að þeim 

líkamsmeiðingum sem hann hótar.120 Þetta má sjá í dómum NJA 1976, bls. 587 og NJA 1979, 

bls. 517. Í fyrri dómnum hafði maður hótað að stinga lögreglumann með hnífi en maðurinn 

hafði haldið því fram að honum hafi ekki verið alvara með þessu. Hann var sakfelldur fyrir 

hótun um ofbeldi gegn lögreglumanni vegna þess að hótanirnar voru settar þannig fram að 

honum væri alvara með þeim. Í seinna málinu hafði maður beint skammbyssu að 

lögreglumönnum en maðurinn hélt því fram að hann hefði aldrei ætlað að skjóta úr byssunni. 

Maðurinn var sakfelldur með sambærilegum rökum í fyrri dómnum.121 

6.2.3. Þolendur ofbeldis eða hótunar 

Það má sjá að ekki gerður greinarmunur á hvaða opinberu starfsmenn eru þolendur ofbeldis í 

1. gr. 17. kafla BB eins og gert er í 1. mgr. 106. gr. hgl. Hins vegar hefur því verið haldið 

fram að litið sé alvarlegri augum á brot gegn einstaklingum í ákveðnum starfsstéttum. Ef 

brotið er gegn lögreglumönnum eða dómurum getur ofbeldið eða hótunin aldrei talist vera 

minni háttar, þrátt fyrir að háttsemin sem slík verði talin minni háttar brot við venjulegar 

                                                        
115 Gösta Vesterlund: Våld mot tjänsteman, bls. 135-136. 
116 Annars konar refsiverð hótun myndi líklega falla undir 2. gr. 17. kafla BB, sjá umfjöllun hjá Magnus Ulväng 
o.fl.: Brotten mot allmänheten och staten, bls. 216. 
117 Líklega getur ákvæðið því ekki átt við þegar hótun er sett þannig fram að ætlað ofbeldi eigi að beinast gegn 
einhverjum tengdum lögreglumanninum en ekki honum sjálfum beint. Í slíkum tilvikum væri hægt að fella slíka 
háttsemi undir 2. gr. 17. kafla BB sem er, eins og áður hefur komið fram, mun víðtækari en 1. gr. 
118 Gösta Vesterlund: Våld mot tjänsteman, bls. 144. 
119 Eins og áður á þetta við hvort sem menn eru þá í starfi sem lögreglumenn eða hafa látið af störfum. 
120 Gösta Vesterlund: Våld mot tjänsteman, bls. 145. 
121 Sjá einnig greiningu á þessum tveimur dómum hjá Gösta Vesterlund: Våld mot tjänsteman, bls. 148-149. 
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aðstæður.122 Þá má einnig líta til dóms NJA 1984, bls. 898 en þar hafði maður ráðist gegn 

öryggisvörðum með því að sparka í þá. Þegar lögreglan kom á vettvang, þá sparkaði 

maðurinn í andlit lögreglumanns. Háttsemi mannsins var talin vera vítaverð þó var sérstaklega 

nefnt að spark mannsins í höfuð lögreglumannsins hafi verið vítavert enda algjörlega að 

tilefnislausu.123 

6.2.4. Neyðarvörn og mótþrói við handtöku 

Í sænskum rétti virðast vera sambærileg sjónarmið og er að finna í norskum rétti varðandi 

hvort borgaranum sé heimilt að verja sig gagnvart ólögmætum aðgerðum ríkisvaldsins. Þrátt 

fyrir að hægt sé að efast um lögmæti aðgerðar lögreglumanns, þá hefur verið talið að það eigi 

að beita ákvæðum 17. kafla þegar ráðist er gegn lögreglumanni, sbr. þá háttsemi sem fellur 

undir 1. gr. 17. kafla,124 en það sama á við um aðra opinbera starfsmenn sem njóta verndar 17. 

kafla BB.  

Það hafa verið nefndar þrjár leiðir sem hægt hefði verið að fara þegar lögreglumaður sýnir 

ólögmæta háttsemi. Í fyrsta lagi væri hægt að láta refsingu falla niður ef komist væri að því að 

lögreglumaður beitti ólögmætum aðferðum eða hafi ekki haft heimild til þeirra aðgerða sem 

voru síðan tilefni árásar á lögreglumanninn. Í öðru lagi væri hægt að hafa þessa háttsemi 

lögreglumannsins í huga við ákvörðun refsingar þess sem gerist brotlegur gegn 17. kafla. BB. 

Samkvæmt eðli máls og í ljósi þeirrar verndar á opinberum hagsmunum sem hér er um að 

ræða, þykir ekki vera rétt að fella niður refsingu hins brotlega í öllum tilfellum þar sem 

komist er að því að því að lögreglumaður hafi ekki farið í einu og öllu eftir lögum. Það væri 

samt hægt að nefna tilfelli þar sem þessi niðurstaða ætti við. Því hefur verið talið rétt að beita 

báðum þessum valmöguleikum og en slíkt er metið í hverju tilfelli fyrir sig. Samt verður að 

hafa í huga að ofbeldi eða hótanir sem neyðarvörn gagnvart opinberum aðilum getur aðeins 

talist réttlætanlegt eða mildað refsingu hins brotlega í afar takmörkuðum tilfellum, þ.e. neyðin 

verður að vera mikil. Það verður einnig að hafa í huga að meira svigrúm er gefið þegar er 

verið að varna lögreglumanni eða opinberum starfsmanni í einhverjum aðgerðum heldur en 

þegar verið er að reyna að fá starfsmanninn til þess að framkvæma eitthvað sem hann annars 

                                                        
122 Gösta Vesterlund: Våld mot tjänsteman, bls. 119 og Magnus Ulväng o.fl.: Brotten mot allmänheten och 
staten, bls. 218. 
123 Í dómnum segir: „F uppenbarligen helt oprovocerade åtgärd att sparka polismannen S i ansiktet är också en 
särskild anledning att se allvarligt på brottsligheten.“ Sjá umfjöllun Gösta Vesterlund: Våld mot tjänsteman, bls. 
120-121. 
124 Sjá einnig 4. gr. 17. kafla BB sem gerir mótþróa gegn lögmætum aðgerðum opinberra starfsmanna refsiverða. 
Ofbeldi er hluti af verknaðaraðferð í 1. og 4. gr. en það er stigsmunur á milli ákvæðanna.   
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hefði ekki gert.125 Oftar en ekki heyra vægari aðfarir borgarans gegn lögreglumönnum frekar 

undir 2. gr. 17. kafla BB. Því mætti telja að meira svigrúm sé fyrir dómstóla eða ákæruvaldið 

að láta slíka háttsemi vera án refsingar. Það verður samt að skoða hvert tilfelli fyrir sig, þá 

hversu alvarlegt frávik háttsemi lögreglumannsins er og hvaða afleiðingar hún gat haft fyrir 

þann sem taldi sig þurfa að verjast henni. Í raun þarf að vega og meta þá hagsmuni sem eru í 

húfi út frá aðstæðum hverju sinni.126 

Eins og hefur komið fram hér áður, er í gildi sérstakt ákvæði varðandi að sýna opinberum 

starfsmanni mótþróa eða að reyna að hindra hann við framkvæmd starfs síns með ofbeldi eða 

líkamlegu valdi, sbr. 4. gr. 17. kafla BB. Háttsemin sem hér er um að ræða fellur utan 1. gr. 

17. kafla BB. Nils Jareborg setti fram ákveðna skýringu á því hvaða háttsemi gæti fallið hér 

undir.127 Þar fjallar hann um muninn á milli virks mótþróa og óvirks mótþróa. Um fyrri 

háttsemina nefnir hann dæmi um að einstaklingur slái út í loftið, beiti líkamlegri mótstöðu eða 

haldi sér í eitthvað. Um þá síðari nefnir hann dæmi um einhvern sem liggur bara kyrr eða 

neitar að opna hurð á bifreið en sú háttsemi heyrir ekki undir þetta ákvæði. 128  Af þessu að 

dæma er ekki hægt að refsa geranda fyrir athafnarleysi samkvæmt þessu ákvæði. Þegar maður 

streytist á móti handtöku, þá ekki með höggum og spörkum eða öðrum aðferðum sem myndu 

eðlilega falla undir 1. gr. 17. kafla BB, þá hefur það venjulega ekki talið verið ofbeldi. En oft 

getur það fallið undir að vera virkur mótþrói sem er þá refsiverður samkvæmt 4. gr. 17. kafla 

BB. Einnig ber að nefna að háttsemin þarf ekki endilega að beinast beint gegn 

lögreglumönnum, hún þarf bara að fela í sér virka mótstöðu með það í huga að hindra 

lögreglumann við störf. Sem dæmi um þetta væri að gera lögreglubifreið óökufæra þannig að 

lögreglumenn komast ekki í útkall eða að frelsa einhvern sem á að handtaka með því að toga 

hann frá lögreglumönnum.129  

6.2.5. Refsingar 

Eins og má sjá í 1. gr. 17. kafla BB er hámarksrefsingin 4 ára fangelsi en minni háttar brot 

getur varðað sektum eða fangelsi allt að 6 mánuðum. Hafa ber í huga að eðli málsins 

samkvæmt, eru hærri refsingar fyrir ofbeldi heldur en fyrir hótanir um slíkt. 

                                                        
125 Gösta Vesterlund: Våld mot tjänsteman, bls. 78-79. Sjá einnig Magnus Ulväng o.fl.: Brotten mot allmänheten 
och staten, bls. 217. Þar eru sett fram sambærileg sjónarmið varðandi að ekki skiptir máli varðandi heimfærslu 
brots á 1. gr. 17. kafla BB hvort lögreglumaður hafi farið fram úr heimildum sínum við beitingu valds og þannig 
ögrað manni til þess að gerast brotlegur gagnvart lögreglmanninum. Við slíkar aðstæður yrði frekar litið til 1. 
tölul. 3. gr. 29. kafla BB til lækkun refsingar. 
126 Gösta Vesterlund: Våld mot tjänsteman, bls. 81. 
127 Nils Jareborg: Brotten: Brotten mot allmänheten och staten, bls. 163. 
128 Slíka háttsemi væri hins vegar hægt að fella undir 2. mgr. 13. gr. 17. kafla BB, sjá umfjöllun Magnus Ulväng 
o.fl.: Brotten mot allmänheten och staten, bls. 222.  
129 Magnus Ulväng o.fl.: Brotten mot allmänheten och staten, bls. 222-223. 



45 
 

Áður mátti sjá að staða þolanda ofbeldis eða hótana skipti verulegu máli við ákvörðun 

refsinga. Eftir því sem menn voru hærra settir, þeim mun þyngri var refsingin. Ef ráðist var á 

dómara í þinghaldi mátti gerandi búast við mun þyngri dóm heldur en ef hann hefði beitt t.d. 

almennan lögreglumann ofbeldi.130 Ef litið er til ákvæðisins eins og það er í dag, þá má sjá að 

ekki er gerður greinamunur á hvaða störfum opinberir starfsmenn eru að sinna þegar þeir 

verða fyrir ofbeldi eða hótunum um slíkt. Líklega er staða og starf þolanda þá frekar hluti af 

atriðum sem dómari hefur í huga við ákvörðun refsingar í hverju máli fyrir sig. Með 17. kafla 

BB er opinberum starfsmönnum veitt meiri vernd, þ.e. að þyngri refsing liggur við því að 

veita opinberum starfsmanni högg heldur en hinum almenna borgara.131 

Í dómaframkvæmd hefur lögreglumönnum verið veitt sérstök refsivernd sökum eðlis 

starfa þeirra í þágu almenningshagsmuna. Í dómi NJA 1954, bls. 529 kemur fram það 

sjónarmið að þegar um ofbeldi gegn lögreglumönnum er að ræða, eru almannahagsmunir 

slíkir að skilorðsbundnar refsingar eiga venjulega ekki að koma til greina. 132  Þetta eru 

sambærileg sjónarmið og norskir dómstólar hafa haft að leiðarljósi. Þessi regla virðist hafa 

fest sig í sessi í dómaframkvæmd í Svíþjóð en skoða verður atvik hvers máls fyrir sig við 

ákvörðun refsingar.133 Hægt er einnig að líta til NJA 1984, bls. 898 þar sem maður hafði verið 

handtekinn eftir hafa ráðist á öryggisverði á kaffihúsi. Í lögreglubifreiðinni hrækti maðurinn í 

andlitið á lögreglumanni, hann sparkaði einnig í andlit lögreglumannsins og hótaði honum 

lífláti. Áfrýjunardómstóll hafði litið til persónulegra aðstæðna mannsins við ákvörðun 

refsingar og þurfti maðurinn að greiða sekt auk þess sem að hann hlaut skilorðsbundna 

fangelsisrefsingu. Hæstiréttur taldi háttsemi mannsins hins vegar varða 2 mánaða 

óskilorðsbundna fangelsisrefsingu.134  

                                                        
130 Gösta Vesterlund: Våld mot tjänsteman, bls. 319. 
131 Gösta Vesterlund: Våld mot tjänsteman, bls. 324. 
132 Gösta Vesterlund: Våld mot tjänsteman, bls. 325. 
133 Sjá nánar umfjöllun Gösta Vesterlund: Våld mot tjänsteman, bls. 329-347. 
134 Í dómnum segir: „När det gäller att beivra våld mot polisman eller ordningsvakt i myndighetsutövning gör sig 
hänsynen till allmän laglydnad starkt gällande. Icke frihetsberövande påföljd för sådant brott bör därför - frånsett 
ringa fall - i regel ifrågakomma endast när den brottsliges personliga förhållanden talar för det med särskild 
styrka.“ Gösta Vesterlund: Våld mot tjänsteman, bls. 327-329. 
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6.3. Danskur réttur 

6.3.1. Staðan í dönskum rétti 

Árið 2006 ákváðu ríkislögreglustjórar á Norðurlöndunum ásamt landssambanda 

lögreglumanna á Norðurlöndunum (d. Nordisk Politiforbund) að skoða ofbeldi og hótanir 

gegn lögreglumönnum. Gerð var sérstök skýrsla um stöðuna varðandi þessi máli í 

Danmörku.135 Í skýrslunni kemur fram að meirihluti þeirra brota sem skoðuð voru, töldust 

vera minni háttar. Samt geta þau brot haft áhrif á þann sem verður fyrir ofbeldinu eða aðra í 

kringum hann. Einnig mátti sjá að sum brotanna voru stórfelld og jafnvel skipulagðar árásir á 

lögreglumenn. Flest tilfellin voru þó án undirbúnings, þau voru eiginlega viðbrögð við 

afskiptum lögreglu. Þá var gerandi oftast undir áhrifum vímuefna en talið var að árásin 

beindist líklega ekki að lögreglumanninum persónulega heldur frekar vegna starfs hans. 

Meiðsli lögreglumanna voru sjaldnast veruleg og árásir hafa sjaldan einhver langtímaáhrif á 

lögreglumenn, en það er í samræmi við það að meirihluti brotanna eru talin minni háttar.136  

6.3.2. Ofbeldi eða hótanir um slíkt, sbr. 119. gr. dönsku hegningarlaganna 

Rétt er að fjalla um ofbeldi gegn lögreglumönnum eins og það kemur fyrir í dönskum rétti 

vegna þess að við samningu frumvarps þess sem varð að hegningarlögum nr. 19/1940, var 

litið mikið til dönsku hegningarlaganna frá 15. apríl 1930.137 Um ofbeldi gegn opinberum 

starfsmönnum er fjallað í 14. kafla dönsku hegningarlaganna frá árinu 1930. Lögin nefnast 

Straffeloven138 en 14. kafli laganna ber heitið  „Forbrydelser mod den offentlige myndighed 

m.v.“ sem, eins og nafnið gefur til kynna, fjallar um brot gegn valdstjórninni. Hér verður 

aðallega lögð áhersla á 119. gr. en hún er eftirfarandi: 

 
Den, som med vold eller trussel om vold overfalder nogen, hvem det påhviler at handle i medfør 
af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af 
samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig 
tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller 
fængsel indtil 8 år.  
 På samme måde straffes den, som, uden at forholdet falder ind under stk. 1, fremsætter trusler 
om vold, om frihedsberøvelse eller om sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold mod nogen, 
der af det offentlige er tillagt domsmyndighed eller myndighed til at træffe afgørelse vedrørende 
retsforhold eller vedrørende håndhævelse af statens straffemyndighed, i anledning af udførelsen 

                                                        
135 Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte, bls. 1-24. 
136 Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte, bls. 16-17. 
137 Alþt. 1939, A-deild, bls. 45. 
138 Hér eftir skammstöfuð stl. 
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af tjenesten eller hvervet, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en 
lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling. 
 Lægger nogen ellers de nævnte personer hindringer i vejen for udførelsen af deres tjeneste 
eller hverv, straffes han med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Ved fastsættelse af 
straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i 
umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt 
sted.  
 

Hér má sjá að 1. mgr. 119. gr. stl er að mörgu leyti sambærileg og 1. mgr. 106. gr. hgl. en 

með henni er gert refsivert að ráðast á opinberan starfsmann með ofbeldi eða hótunum um 

slíkt. Þetta á við þegar lögreglumaðurinn er að sinna skyldustörfum eða ef rekja má ofbeldið 

eða hótunina til skyldustarfa lögreglumannsins. Þannig getur þetta ákvæði einnig átt við um 

lögreglumenn utan þeirra starfstíma eða þegar þeir hafa látið af starfi ef háttsemi geranda er 

hefnd fyrir eitthvað sem lögreglumennirnir hafa gert í starfi. Sérstök refsivernd fyrir þá sem 

fara með opinbert vald eða starfa í þágu hins opinbera hefur þótt vera nauðsynleg enda eru 

þeir taldi í meiri hættu á að verða fyrir ofbeldi eða hótunum vegna eðli starfa þeirra.139 Þannig 

hefur það verið talið réttlætanlegt að refsingar séu þyngri en ella þegar þolendur eru opinberir 

starfsmenn. 

Ákvæðið á einnig við ef tilgangur ofbeldis eða hótana er að koma í veg fyrir að 

lögreglumaður framkvæmi lögmætar aðgerðir eða þvinga hann til slíkra verka. Hér verður 

sérstaklega að staldra við skilyrðið um að aðgerðir eða aðferðir lögreglu verði að vera 

lögmætar. Eins og fram hefur komið í umfjöllun um 1. mgr. 106. gr. hgl. er ekki skilyrði að 

aðgerðir lögreglu hafi verið á löglegum grundvelli.140 Í dönskum rétti er því mikilvægt að 

ákvarða um lögmæti aðgerðar, þ.e. ef vafi um það er til staðar. Ef komist er að því að 

ólögmæt framkvæmd hafi leitt af sér ofbeldi eða hótana í garð lögreglumanna, er ekki hægt að 

beita 119. gr. stl. Í UfR. 2008, bls. 1042 hafði maður við handtöku hrækt í andlit 

lögreglumanns og sparkað í andlit annars lögreglumanns. Ekki var talið að heimild hafi verið 

fyrir handtökunni sem leiddi til ofbeldis í garð lögreglumannanna. Maðurinn var því sýknaður 

fyrir brot gegn 119. gr. stl. af Landsdómi eystra. Þrátt fyrir að aðgerðir eða aðferðir 

lögreglumanna teljist ekki hafa verið lögmætar, er það ekki svo að ofbeldi gegn 

lögreglumönnum verði án refsingar. Í UfR. 1996, bls. 581 ýtti maður lögreglumanni niður 

stiga og sigaði á lögreglumanninn þýskum fjárhundi (schäfer). Landsdómur vestri taldi ekki 

hafa verið lögmætan grundvöllur fyrir aðgerðum lögreglu þarna en maðurinn var sakfelldur 

fyrir líkamsmeiðingar, sbr. 244. gr. stl. en það ákvæði er sambærilegt og 217. gr. hgl. Það er 

hins vegar mikilvægt að hafa í huga tímapunkt á ólögmætum aðgerðum lögreglu. Þær geta 

                                                        
139 Vagn Greve, Asbjørn Jensen og Poul Dahl Jensen: Kommenteret straffelov, speciel del, bls. 60. 
140 Sjá m.a. umfjöllun um Hrd. 1994, bls. 813 og Hrd. 30. október 2008 (236/2008). 
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verið lögmætar alveg fram að ákveðnu marki en svo verða þær ólögmætar um leið og 

lögreglumaður hefur farið út fyrir valdheimildir sínar.141 Þetta getur skipt verulegu máli við 

heimfærslu á háttsemi geranda, þ.e. hvort 119. gr. stl. eigi við eða hvort beita eigi öðrum 

ákvæðum. 

Í þessari umfjöllun verður lögð sérstök áhersla á 1. mgr. 119. gr. stl. en samt verður komið 

inn á önnur ákvæði straffeloven frá 1930 þar sem mörkin við 1. mgr. 119. gr. eru óljós. 

2. mgr. 119. gr. stl. virðist vera rýmri hvað varðar verknaðaraðferðir en undir hana geta 

fallið færri starfstéttir. Störf lögreglumanna hafa ekki verið taldir eiga heyra undir vernd þessa 

ákvæðis og verður því ekki fjallað nánar um það ákvæði.142 

3. mgr. 119. gr. stl er sambærileg 2. mgr. 106. gr. hgl. en þær varða bann við að tálma 

opinberum starfsmönnum að sinna starfi sínu. Það geta verið margar verknaðaraðferðir geta 

fallið undir að tálma lögreglumanni starf sitt en ein af þeir getur verið að sýna mótþróa við 

handtöku.143 Samt verður að hafa í huga að ef mótspyrnan er orðin þannig að sá sem á að 

handtaka beitir höggum, spörkum, hálstaki eða sambærilegum aðferðum gegn lögreglumanni 

sem er að handtaka hann, fellur háttsemin undir 1. mgr. 119. gr. stl.144 Danska ákvæðið 

kveður reyndar einnig á um að það eigi að horfa til við hvaða aðstæður brotið er framið við 

ákvörðun refsingar. Ekki er gerður greinamunur á hvaða starfi opinberir starfsmenn sinna eins 

og er gert í 2. mgr. 106. gr. hgl. en samt má ætla að sá munur komi til skoðunar þegar litið er 

til aðstæðna. 

Það er rétt að gera einnig aðeins grein fyrir 121. gr. stl. en hún er svohljóðandi: 

 
Den, som med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale overfalder nogen af de i § 119 
nævnte personer under udførelsen af hans tjeneste eller hverv eller i anledning af samme, 
straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. 
 

Þarna má sjá að gert er refsivert að hæða eða móðga opinberan starfsmann við 

skyldustörf. Sem dæmi um hvaða háttsemi getur átt hér við er UfR. 2003, bls. 498 þar sem 

maður var dæmdur til refsingar af Landsdómi eystri fyrir að kalla lögreglumann tík (d. 

smatso). Af dómaframkvæmd má ráða að oftast eru lögreglumenn þolendur brots gegn 121. 

gr. stl.145 

                                                        
141 Oluf Krabbe: Borgerlig straffelov af 15. april 1930, bls. 321. 
142 Vagn Greve, Asbjørn Jensen og Poul Dahl Jensen: Kommenteret straffelov: speciel del, bls. 60 og UfR. 1952, 
bls. 910 þar sem búðareigandi hótaði að kæra lögreglumann fyrir eitthvert brot meðan hann var í versluninni. 
Þetta átti ekki við 2. mgr. 119. gr. heldur var búðareigandinn sakfelldur fyrir brot gegn 3. mgr. 119. gr. stl.  
143 Vagn Greve, Asbjørn Jensen og Poul Dahl Jensen: Kommenteret straffelov: speciel del, bls. 61.  
144 Ib Henricson: Politiret, bls. 563. 
145 Rigsadvokaten informerer nr. 12/2009, bls. 7. 
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Einnig verður að hafa í huga ákvæði 244. gr. og 266. gr. stl. 244. gr. stl. fjallar um 

líkamsmeiðingar er og sambærilegt og 217. gr. hgl. en síðar nefnda ákvæðið er um hótanir og 

er það svipað og 233. gr. hgl. Farið verður lítillega yfir þessi ákvæði síðar í þessum kafla í 

samanburði á refsingum eftir verndarhagsmunum. 

6.3.2.1. Hugtakið ofbeldi 

Ofbeldishugtakið hefur verið skilið sem svo að það þurfi að koma til líkamsmeiðingar eða 

líkamlegu afli sé beitt gegn einstaklingi en tilburðir til ofbeldis muni þá frekar vera túlkaðir 

sem hótun um ofbeldi. 146  Samt er ekki skilyrði að líkamstjón hafi átt sér stað hjá 

lögreglumanni til þess að ofbeldi teljist vera fullframið samkvæmt ákvæðinu. Þetta mætti 

skýra með dæmi um það að hráki í andlit lögreglumanns myndi falla undir ofbeldishugtak 

119. gr. stl.147 En Hæstiréttur Danmerkur, UfR. 2006, bls. 2687,  sló því á föstu að slík 

háttsemi félli undir að vera ofbeldi, sbr. 244. gr. stl. en þolandi var almennur borgari og því 

myndi 119. gr. stl. eiga við ef þolandinn væri lögreglumaður.148 En áður en þessi dómur 

Hæstaréttar féll var þessi háttsemi látin falla undir 121. gr. stl.149 Hér er því um samhverft brot 

að ræða sem er í samræmi við skýringu á 1. mgr. 106. gr. hgl. og þurfa því afleiðingar 

brotsins ekki að koma fram til þess að brotið sé fullframið eins og í tjónsbrotum. 

Eins og hér hefur verið farið yfir getur hráki í andlit lögreglumanns talist vera ofbeldi í 

skilningi 119. gr. stl. en ekki er öruggt að það að hrækja t.d. á fótlegg lögreglumanns myndi 

einnig falla undir það ákvæði, það gæti hins vegar verið brot gegn 121. gr. stl. Högg, spörk og 

bit eru dæmi um háttsemi sem myndu allajafna heyra undir ofbeldishugtak 119. gr. stl. en 

dæmi um slíkt má sjá víða í danskri dómaframkvæmd. Einnig mætti nefna dæmi um vægara 

ofbeldi, eins og að hrinda lögreglumanni. Í UfR. 2003, bls. 1113 hafði maður ýtt 

lögreglumanni með báðum höndum upp að húsvegg eftir að lögreglumaðurinn hafði afskipti 

af manninum vegna umferðarlagabrots en maðurinn hafði ekið bifreið sinni á einkabifreið 

lögreglumannsins. Maðurinn var sakfelldur fyrir brot gegn 119. gr. stl.150 Í UfR. 1996, bls. 

1115 var maður sakfelldur fyrir brot á 1. mgr. 119. gr. stl fyrir að skella hurð á lögreglumann. 

Af þessu að dæma er það margs konar háttsemi sem er hægt að fella undir ofbeldishugtak 1. 

mgr. 119. gr. stl.  

                                                        
146 Oluf Krabbe: Borgerlig straffelov af 15. april 1930, bls. 321. 
147 Vagn Greve, Asbjørn Jensen og Poul Dahl Jensen: Kommenteret straffelov: speciel del, bls. 60. 
148 Rigsadvokaten informerer nr. 12/2009 (dómayfirlit í viðauka), bls. 4. Sjá einnig Ib Henricson: Politiret, bls. 
563. 
149 Ib Henricson: Politiret, bls. 563. 
150 Þess má einnig geta að lögreglumaðurinn var á frívakt en hann hafði sýnt manninum lögregluskilríki við 
afskiptin. 
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Ofbeldi samkvæmt 119. gr. stl. er sambærilegt við þá háttsemi sem lýst er í 244. gr. stl. en 

þar sem 119. gr. stl. er sértækt ákvæði með þyngri refsingar, tæmir það sök gagnvart 244. gr. 

stl. þegar þolendur ofbeldis eru opinberir starfsmenn. Ef litið er hins vegar á ákvæði 245. og 

246. gr. stl. má sjá að þar er lýst stórfelldari líkamsmeiðingum og hættulegri aðferð heldur en 

er gert í 119. gr. stl. Það gerir það að verkum að þessum ákvæðum yrði beitt með 119. gr. stl. 

þar sem ákvæðin ein og sér myndu ekki ná yfir allan verknaðinn.151 

6.3.2.2. Hótun 

Eins og fram hefur komið er ofbeldi gegn opinberum starfsmönnum ekki eina 

verknaðaraðferðin sem lýst er í 1. ml. 1. mgr. 119. gr. stl. Á sama hátt er refsivert að hóta 

opinberum starfsmönnum ofbeldi. Hér verður að athuga að aðeins hótanir um 

líkamsmeiðingar eru hér nefndar til sögunnar og verður því að gagnálykta á þann veg að 

annars konar hótanir eigi því ekki við. Hugsanlega væri hægt að fella annars konar hótanir 

gegn lögreglumönnum undir annað ákvæði í 14. gr. kafla stl. 

Hótun um ofbeldi getur verið sett fram í orðum eða þá með athöfn. Það hefur verið farið 

yfir hér áður að ofbeldishegðun eða látbragð getur verið skilið sem hótun um ofbeldi þrátt 

fyrir að engin orð fylgi þeirri hótun. Háttsemin er sambærileg þeirri sem lýst er í 266. gr. stl. 

fyrir utan það að verndarhagsmunirnir eru opinberir í 119. gr. stl. og fleiri tegundir hótana en 

ofbeldi geta átt undir 266. gr. stl. 

6.3.2.3. Fullframning brots 

Eins og ákvæðið er orðað, þá virðist fullframningarstig brots vera fært fram að einhverju leyti. 

Hér er aðallega horft til orðalagsins að leitast til þess að hindra opinberan starfsmann við 

framkvæmd starfs hans.152 Geranda þarf því ekki, með ofbeldi eða hótunum um slíkt, að 

takast það að koma í veg fyrir að lögreglumaður sinni lögmætum verkefnum. Það er nægilegt 

að árás geranda miði að því að ná þessu fram til þess að það teljist vera fullframið.153 

Hins vegar verður að hafa í huga fyrstu mögulegu verknaðarlýsinguna sem kemur fram í 

ákvæðinu, að opinber starfsmaður sé beittur ofbeldi eða hótað því, þá má ætla að það verði að 

hafa átt sér stað þrátt fyrir að ekki sé skilyrði að lögreglumaður verði fyrir líkamstjóni. Eins 

ber að nefna að í ljósi þess að ofbeldistilburðir geti fallið undir að vera hótun um ofbeldi og 

því fullframið brot, að afar fá tilvik geti fallið undir það að vera tilraun, sbr. 1. mgr. 21. gr. stl. 

                                                        
151 Vagn Greve, Asbjørn Jensen og Poul Dahl Jensen: Kommenteret straffelov, speciel del, bls. 59, Kortlægning 
af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte, bls. 9 og Stephen Hurwitz: Den danske kriminalret 
Special del, bls. 37-38. 
152 Úr 1. mgr. 119. gr. stl. „...søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling...“ 
153 Vagn Greve, Asbjørn Jensen og Poul Dahl Jensen: Kommenteret straffelov, speciel del, bls. 60. 
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Það mætti nefna þó sem dæmi mann sem kýlir einhvern sem hann telur vera lögreglumann en 

er það ekki. Sú háttsemi myndi teljast vera tilraun á ofbeldi gegn lögreglumann, sbr. 21. gr., 

sbr. 119. gr. stl. 

6.3.2.4. Refsingar 

Mögulegar refsingar fyrir brot gegn 1. mgr. 119. gr. stl. eru fjársektir eða fangelsi allt að 8 

árum. Lengi vel var hámarksrefsing 6 ára fangselsi en með lögum nr. 218 frá 31. mars 2004 

var hámarkið sett í 8 ár. Markmið lagasetningarinnar var að auka refsivernd opinberra 

starfsmanna. Með þessum breytingum var ætlunin að tímalengd dæmdrar fangelsisrefsingar 

myndi hækka um einn þriðja af því sem áður var. Hins vegar átti lagabreytingin ekki að hafa 

áhrif á fjárhæð sekta vegna brota gegn valdsstjórninni.154 Það er hins vegar erfitt að átta sig á 

því hvort refsingar hafi þyngst í kjölfarið á þessum lagabreytingum þar sem engin atvik eru 

nákvæmlega eins. En samt má greina að yfirleitt er refsing fyrir brot gegn 1. mgr. 119. gr. stl. 

ekki skilorðsbundin nema þar sem ofbeldi leiðir ekki af sér meiðsli eða þegar hótanir eru eins 

konar ósjálfráð viðbrögð við aðgerðum lögreglumanna eða þegar aðrar málefnalegar ástæður 

mæla með skilorðsbindingu refsingar.155  Þetta má mat má sjá að einhverju leyti í dómi 

Landsréttar vestri, UfR. 2005 bls. 1617, þar sem ekki var talinn vera grundvöllur fyrir því að 

hafa 60 daga fangelsisrefsingu skilorðsbunda. Maðurinn hafði kýlt lögreglumann í höfuðið og 

sparkað síðan í andlitið á honum. Maðurinn hafði einnig sparkað í andlitið á almennum 

borgara en það var ástæðan fyrir afskiptum lögreglu og því var hann einnig sakfelldur fyrir 

brot gegn 244. gr. stl.  

Ekki er gerður greinamunur á opinberum starfsmönnum eftir því hvernig starfi þeir gegna 

í þágu hins opinbera varðandi hámarksrefsingu fyrir brot gegn 1. mgr. 119. gr. eins og gert er 

í 1. mgr. 106. gr. hgl. Í framkvæmd virðist það samt vera metið þannig að brotin eru talin vera 

alvarlegri ef starf þolandi ofbeldis er þess eðlis að það bjóði frekar upp á hættu á að verða 

fyrir ofbeldi. Þar er m.a. annars átt við starf lögreglumanna og eru því refsingar þyngri ef 

þolandi ofbeldis eða hótana er lögreglumaður, eins ætti refsingin að öllu jöfnu ekki að vera 

skilorðsbundin í þeim tilvikum.156 Óskilorðsbundin refsing vegna brota gegn 1. mgr. 119. gr. 

stl. virðist því vera meginreglan frekar en undantekningin. 

                                                        
154 Vagn Greve, Asbjørn Jensen og Poul Dahl Jensen: Kommenteret straffelov, speciel del, bls. 59. Sjá einnig 
umfjöllun um þetta í athugasemdum með frumvarpi að lagabreytingunni sem var lagt fram af dómsmálaráðherra 
Danmerkur. „Forslag  til  lov  om  ændring  af  straffeloven og retsplejeloven (Ændring af strafferammer og 
bestemmelser  om  straffastsættelse  mv.)“,  https://www.retsinformation.dk. 
155 Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte, bls. 9 og Rigsadvokaten informerer 
nr. 12/2009, bls. 6. 
156 Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte, bls. 10. 
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Ríkislögmaður Danmerkur tók saman upplýsingar um refsingar fyrir brot gegn 119. gr. stl. 

Í skýrslunni kemur fram að í málum þar sem lögreglumönnum hafði verið hótað voru 

refsingarnar yfirleitt á bilinu 20 til 60 daga fangelsi. Hótanir gegn öðrum sem njóta verndar 

ákvæðisins varða 10 til 60 daga fangelsisvistar. Hvað varðar ofbeldi gegn lögreglumönnum 

mátti sjá að refsingarnar voru frá 20 dögum til fimm mánaða í fangelsi en í mörgum af 

þessum málum voru refsingarnar 60 daga fangelsisvist eða meira.157  

6.4. Samanburður á refsingum milli landa 

Hér hefur verið fjallað um refsingar í Noregi, Svíþjóð og Danmörku í þeim málum sem 

snúa að ofbeldi eða hótunum um slíkt gagnvart lögreglumönnum. Ætlunin er að draga þær 

niðurstöður aðeins saman og bera þær saman við framkvæmdina á Íslandi. Í Noregi og 

Svíþjóð má sjá að hámark fangelsisrefsingar samkvæmt lögum er svipað. Noregi er hámarkið 

3 ár en það getur farið í 5 ár ef gerandi hefur gerst sekur um ofbeldisbrot áður. Í Svíþjóð er 

hámark fangelsisrefsingar 4 ár en ef brotið er minni háttar, færist hámarkið niður í 6 mánaða 

fangelsi eða fjársekt. Ef litið er til dæmdrar refsingar í Noregi, má sjá að algengast er að 

refsingin sé á bilinu 20 til 40 daga fangelsi en framkvæmdin virðist vera sambærileg í 

Svíþjóð. Í Danmörku er refsihámarkið 8 ára fangelsi eins og á Íslandi en heimilt er að beita 

fjársektum vegna minni háttar brota í báðum þessum löndum. Refsingar í Danmörku eru 

yfirleitt á bilinu 20 daga til fimm mánaða fangelsi en á Íslandi eru dæmdar fangelsisrefsingar 

að jafnaði við lægri mörk refsirammans. 158  Af þessu má ráða að ekki er hægt að sjá 

marktækan mun milli þessara landa á lengd dæmdrar fangelsisrefsingar eins og hún kemur 

fram í dómaframkvæmd. 

Í Noregi, Svíþjóð og Danmörku er meginreglan að ekki eigi að skilorðsbinda refsingu 

þegar brotin snúa að ofbeldi gegn lögreglumönnum sökum þeirra hagsmuna sem um ræðir. 

Það þurfa að vera einhverjar sérstakar ástæður til staðar svo það komi til greina. Á Íslandi 

virðist hins vegar meginreglan vera sú að refsingin er skilorðsbundin. Það þarf eitthvað 

sérstakt að koma til svo refsingin sé ekki bundin skilyrðum, þ.e. ítrekun brots, langur 

sakarferill geranda eða alvarleiki verknaðarins.  

                                                        
157 Rigsadvokaten informerer nr. 12/2009, bls. 6. 
158 Samkvæmt 1. mgr. 34. gr. hgl. er ekki leyfilegt að dæma skemmri fangelsisrefsingu en í 30 daga. 
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7. Rannsókn mála hjá lögreglu 

Hér hefur verið farið yfir tilgang 1. mgr. 106. gr. hgl. og einnig hvers konar hagsmunir er 

verið að vernda með ákvæðinu, þ.e. opinberir hagsmunir og að einhverju leyti persónulegir 

hagsmunir þess lögreglumanns er brotaþoli í hverju máli fyrir sig. Lögreglan fer með 

rannsókn sakamála nema annað komi fram í lögum, sbr. 1. mgr. 52. gr. sakamálalaga og 

verður að gæta að hlutleysi við rannsóknir mála, sbr. 2. mgr. 53. gr. sakamálalaga. Samkvæmt 

1. töl. 1. mgr. 6. gr. lögreglulaga nr. 90/1996 159  eru lögregluembættin 15 talsins. 160 

Lögreglustjórn hvers embættis er síðan skipt niður á tiltekin landssvæði í nokkrum töluliðum í 

1. mgr. 6. gr. lögreglulaga. Í 8. gr. lögreglulaga er fjallað um lögreglurannsóknir en í 7. mgr. 

þeirrar lagagreinar kemur fram að lögreglustjórar og aðrir sem fara með lögregluvald megi 

ekki rannsaka brot ef þeir yrðu vanhæfir til þess samkvæmt stjórnsýslulögum nr. 37/1993 en 

þær vanhæfisreglur má sjá í II. kafla þeirra laga um sérstakt hæfi. 161  Rétt er að nefna 

sérstaklega hið matskennda ákvæði 6. töl. 1. mgr. 3. gr. stjórnsýslulaga en það miðar að því 

að starfsmaður eigi ekki að koma að meðferð máls innan stjórnvaldsins ef aðstæður eru 

þannig að það megi draga í efa óhlutdrægni starfsmannsins.162 Þá skiptir ekki máli hvort hann 

hafi í raun látið ómálefnaleg sjónarmið ráða ferðinni við rannsókn málsins. Sérstöku 

hæfisreglurnar eru til þess að gerðar að auka traust almennings á framkvæmdum stjórnvalda, 

þ.e. að aðeins málefnalegum sjónarmiðum sé beitt við meðferð máls hjá stjórnvaldi, t.d. 

rannsókn sakamála.163 Nefnd hafa verið tvenns konar sjónarmið í stjórnsýslurétti varðandi 

hæfisreglur - öryggissjónarmið og traustssjónarmið. Það fyrrnefna snýr að því að 

lögreglumaður eigi ekki að fara með rannsókn máls ef talin er hætta á að hann sé hlutdrægur 

við meðferð málsins. Í síðara sjónarmiðinu kemur fram það sjónarmið að það er ekki nóg að 

geta tryggt að rétt niðurstaða hafi komið fram í málinu, heldur verður almenningur einnig að 

                                                        
159 Hér eftir eru þessi lög nefnd lögreglulög. 
160 Fækkun lögregluembætta hefur verið nokkuð í umræðunni og nokkur frumvörp þess efnis hafa verið lögð 
fram á Alþingi en ekkert þeirra hefur verið samþykkt sem lög. Eitt þeirra er í meðferð hjá Alþingi þegar þessi 
ritgerð er skrifuð. Í 3. gr. þessa frumvarps er gert ráð fyrir að lögregluembættin verði 8 í stað þeirra 15 sem nú 
eru til staðar. Þskj. 459, 143. lögþ. 2013-14, bls. 1. (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
161 Ekki er ætlunin að fara yfir þau vanhæfissjónarmið þar sem lögreglumaðurinn er bersýnilega vanhæfur til 
þess að fara með rannsókn máls, þ.e. er t.d. sjálfur brotaþoli í máli eða að öðru leyti mjög tengdur því, sbr. 1.-5. 
töl. 1. mgr. 3. gr. stjórnsýslulaga. Einnig er rétt að nefna að lögð verður áhersla á persónulega hagsmuni en ekki 
verður fjallað sérstaklega um vanhæfi vegna opinberra hagsmuna vegna þess að erfitt er að sjá að þeir hagsmunir 
varði sérstakt lögregluembætti umfram önnur þrátt fyrir að brotið eigi sér stað í ákveðnu umdæmi. 
162 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 471 og Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur - málsmeðferð, bls. 
299. Sjá einnig umfjöllun um sérstakt hæfi dómara í Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 52-54. 
163 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin skýringarrit, bls. 56. 
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geta treyst því að niðurstaðan hafi verið rétt en það leiðir yfirleitt til strangari hæfiskrafna en 

er finna í öryggissjónarmiðum einum og sér.164 

Eins og sjá má af þessari umfjöllun geta verið ströng skilyrði varðandi sérstakt hæfi 

opinberra starfsmanna í hverju máli fyrir sig en það verður einnig að hafa í huga að kröfurnar 

geta verið mismunandi eftir vægi þeirra hagsmuna sem er í húfi hverju sinni. Þegar mál 

varðar mikla hagsmuni hefur verið talið rétt að gera strangar kröfur til sérstaks hæfis 

starfsmanna.165 Ljóst er að rannsókn lögreglu á brotum gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. og meðferð 

ákæruvalds í slíkum málum, varðar verulega hagsmuni fyrir þann sem er sakborningur í 

þessum málum. Því verður að gera ráð fyrir því að strangar kröfur séu gerðar varðandi 

sérstakt hæfi þessara starfsmanna í þessum málum. Á móti kemur eru einnig gerðar kröfur um 

að meðferð mála hjá stjórnvöldum sé einföld, ódýr og hraðvirk og vegur þetta sjónarmið því 

oft á tíðum á móti ströngum reglum um hæfi starfsmanns.166 Líklega þarf því að meta hvert 

mál fyrir sig og þá út frá alvarleika brots og aðstæðum hverju sinni. 

Óvinátta og vinátta er eitt af þeim atriðum sem geta leitt til vanhæfis. Vináttan verður hins 

vegar að vera náin, þ.e. ekki nægir kunningsskapur til vanhæfis. Þá virðist ekki eiga að skipta 

máli hvort aðilar málsins séu að vinna saman ef ekki eru nein sérstök tengsl milli þeirra utan 

vinnutíma, þrátt fyrir að það komi samt inn í heildarmatið.167 Hér verður að hafa í huga að í 

minni lögregluembættum eru meiri líkur á því að vinatengsl séu á milli lögreglumanna en það 

þarf þó ekki endilega að vera. Það er erfitt að alhæfa um þau embætti og því verður að skoða 

hvert og eitt tilfelli sem kemur upp í hverju máli, þ.e. hvort tengsl rannsakanda og brotaþola 

séu þannig að þau valdi vanhæfi. Varðandi óvináttu þá eru sambærileg sjónarmið. Það er ekki 

nægilegt að t.d. sakborningur líti á starfsmann lögreglu fjandsamlegan sér, það verða að vera 

einhver hlutræn atriði til sönnunar að óvinátta sé til staðar og muni hafa áhrif á 

málsmeðferðina hjá starfsmanninum.168 

Í framhaldi af umræðu um vináttu og óvináttu er rökrétt að fjalla einnig um starfstengsl 

sem mögulega orsök sérstaks vanhæfis.169 Meginreglan í stjórnsýslurétti er að starfstengsl 

valda almennt ekki vanhæfi og á það einnig við þegar samstarfsmaður er brotaþoli en slíkt 

                                                        
164 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 499. 
165 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 491. 
166 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 500. 
167 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur - málsmeðferð, bls. 354. 
168 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur - málsmeðferð, bls. 356. 
169 Sjá umfjöllun Páls Hreinssonar: Stjórnsýsluréttur - málsmeðferð, bls. 359-361 og einnig ítarlega umfjöllun í 
Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Hæfi lögreglustjóra til þess að rannsaka sakamál, einkum brot gegn valdstjórninn, 
sem beinst hafa gegn undirmönnum hans“, bls. 113-177. Þar er fjallað um dóma Hæstaréttar sem hafa fallið á 
undanförnum árum varðandi þetta álitaefni og ályktanir um hæfi út frá þeim. Nokkrar sviptingar hafa verið í 
dómaframkvæmd varðandi hæfi lögreglustjóra til þess að fara með rannsókn mála sem snúa að brotum gegn 
valdstjórninni. 
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getur breyst ef vinátta hefur komist á meðal starfsmannanna.170 Þetta álitaefni hefur margoft 

komið upp í dómaframkvæmd en hér er ætlunin að taka fyrir nokkra valda dóma Hæstaréttar 

til að varpa einhverju ljósi á framkvæmdina út frá þeim atriðum sem hér hefur verið farið yfir. 

 
Hrd. 1994, bls. 2921. 
Hér var um einkamál að ræða en A krafðist bóta vegna þess að hann taldi sig hafa verið í haldi 
lögreglunnar á Blönduósi lengur en ástæða var til. A hafði verið handtekinn fyrir að hindra 
lögreglumenn við skyldustörf en handtakan var talin hafa verið lögmæt. A hafði verið 
handtekinn klukkan 02:50 en ekki var tekin skýrsla af honum fyrr en um klukkan 16:00 daginn 
eftir. Rekja mátti töfina til þess að lögreglumenn frá Reykjavík voru fengnir til þess að sjá um 
skýrslutökuna. Hæstiréttur taldi þetta hafa verið eðlilega ráðstöfun vegna þess að rannsóknin 
beindist að samskiptum A við lögregluna á Blönduósi og því var þessi ráðstöfun aðeins til að 
tryggja óhlutdræga málsmeðferð. 
 

Af þessum dómi er hægt að álykta að lögregluyfirvöldum er gefið ákveðið svigrúm til 

aðgerða til þess að uppfylla að fullu kröfuna um óhlutdræga rannsókn máls. Hins vegar hafa 

mörg dæmi komið upp í dómaframkvæmd þar sem þessari aðferð, þ.e. að fá lögreglumenn frá 

öðru embætti til þess að rannsaka mál, hefur ekki verið beitt. Í einhverjum af þeim tilvikum 

hefur verið gerð krafa um að málinu verði þá vísað frá dómi og framkvæmdin hefur verið 

nokkuð sveiflukennd hvað það varðar. Hér má fyrst nefna Hrd. 26. mars 2009 (581/2008) en 

sakarefnið var ofbeldi gegn lögreglumanni, sbr. 1. mgr. 106. gr. hgl. Lögreglufulltrúi við 

sama embætti og brotaþoli, tók skýrslur af vitnum en talið var aðfinnsluvert að rannsókn 

málsins var ekki falin öðru embætti. Þar sem atvik máls voru einföld og vitni gáfu skýrslu 

fyrir dómi var ekki talin ástæða til þess að vísa málinu frá héraðsdómi og maðurinn var því 

sakfelldur. Í tveimur málum sem komu skömmu síðar til úrlausnar hjá Hæstarétti, var komist 

að annarri niðurstöðu. Í fyrra málinu, Hrd. 26. nóvember 2009 (666/2009), staðfesti 

Hæstiréttur niðurstöðu héraðsdóms um frávísun máls er varðaði brot gegn 1. mgr. 106. gr. 

hgl. Annar lögreglumannanna sem voru á vettvangi þegar ætlað brot átti sér stað hafði ritað 

frumskýrslu í málinu en varðstjóri við sama embætti hafði síðan yfirheyrt sakborning í 

málinu. Um fámennt embætti var að ræða og var litið til þess í niðurstöðu héraðsdóms ásamt 

öðrum atriðum er m.a. vörðuðu túlkun á áðurnefndum Hrd. 26. mars 2009 (581/2008). Í 

seinna málinu, Hrd. 5. febrúar 2010 (59/2010) var að finna sambærilega niðurstöðu en málið 

varðaði einnig brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. Tekin var framburðarskýrsla af sakborningi og 

brotaþola af lögreglumanni sem starfaði við sama embætti og brotaþoli. Um var að ræða 

fjölmennara embætti en í ofangreindu máli frá árinu 2009 en hér skipti aðeins máli fyrir 

niðurstöðuna að rétt hefði verið að fela öðru embætti rannsókn málsins eða fela öðrum 

lögreglustjóra stjórn rannsóknarinnar.  
                                                        
170 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur - málsmeðferð, bls. 359. 
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Það er síðan með Hrd. 19. apríl 2010 (155/2010) að breyting verður aftur á þessari 

framkvæmd: 

 
A var ákærður fyrir að hafa slegið lögreglumann í andlitið og var háttsemin talin falla undir 1. 
mgr. 106. gr. hgl. Rannsókn málsins önnuðust samstarfsmenn brotaþola og voru þeir undir 
stjórn lögreglustjóra þess embættis. Málinu var vísað frá héraðsdómi vegna vanhæfis 
lögreglustjórans til þess að fara með rannsókn á atvikinu. Þessi niðurstaða var síðan kærð til 
Hæstaréttar sem felldi úrskurðinn úr gildi. Í dómi Hæstaréttar má sjá eftirfarandi rökstuðning: 
„Þótt aðstæður hafi hér verið með þeim hætti að ætlað brot hafi átt sér stað á starfsstöð 
lögreglunnar á Selfossi og talið hafa beinst að einum starfsmanna sýslumanns, valda slík 
starfstengsl því ekki ein út af fyrir sig að hann hafi verið vanhæfur til að fara með rannsókn 
málsins. Í málinu hefur ekki verið vísað til annarra atvika til stuðnings því að draga megi 
óhlutdrægni sýslumannsins með réttu í efa.“ 
 

Í rökstuðningi Hæstaréttar má sjá staðfestingu á þeirri meginreglu varðandi að starfstengsl 

ein og sér valdi ekki vanhæfi á grundvelli 6. töl. 1. mgr. 3. gr. stjórnsýslulaga.171 Í þessu máli 

voru sátu fimm dómarar og því má ætla að dómurinn hafi átt að hafa verulegt fordæmisgildi. 

Það má síðan sjá í fjölmörgum dómum Hæstaréttar að vísað er til þessarar meginreglu sem 

kemur fram í ofangreindum dómi. Í þessu samhengi verða hér tveir dómar Hæstaréttar teknir 

fyrir. Í Hrd. 9. desember 2009 (88/2010) laut ákæran m.a. að broti gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. 

Gerð var krafa um frávísun með þremur röksemdum. Í fyrsta lagi var það vegna þess að það 

þótti ótækt að vinir og samstarfsfélagar brotaþola hefðu farið með rannsókn málsins og því 

væri ekki fyllsta hlutleysis gætt, sbr. 2. mgr. 53. gr. sakamálalaga og 6. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu. Í öðru lagi að brotaþoli hafi verið vanhæfur til þess að rita 

frumskýrslu í málinu og í þriðja lagi að rannsókn lögreglu hafi verið verulega ábótavant, t.d. 

hafi ekki verið tekin vitnaskýrsla af eiginkonu ákærða. Hæstiréttur fer í gegnum þessar kröfur 

lið fyrir lið. Fram kemur að starfstengsl ein og sér feli ekki í sér vanhæfi og ekki hafi verið 

sýnt fram á brot á hlutlægnisreglu þrátt fyrir að ýmsu hafi verið ábótavant í rannsókn málsins. 

Þá nefnir Hæstiréttur að byggja eigi á þeim framburði sem gefin er fyrir dómi en 

lögregluskýrslur hafa takmarkað sönnunargildi, sbr. þó 3. mgr. 111. gr. sakamálalaga. 

Frumskýrslu brotaþola ætti að meta í ljósi stöðu hans í málinu og varðaði það ekki frávísun. 

Talið var að það hefði átt að taka vitnaskýrslu af eiginkonu ákærða við lögreglurannsóknina 

en þeir annmarkar vörðuðu heldur ekki frávísun. Maðurinn var síðan sýknaður af broti gegn 

valdstjórninni en áður hefur þessi dómur verið nefndur í ritgerðinni, þ.e. í umfjöllun um 

ásetning. Í Hrd. 19. maí 2011 (74/2011) beindist ákæran að 1. mgr. 106. gr. hgl. og 2. mgr. 

218. gr. hgl. en glerglasi hafði verið kastað í höfuð lögreglumanns. Lögreglumenn við sama 

embætti og brotaþoli önnuðust rannsókn málsins og lögreglustjóri þess embættis stjórnaði 

                                                        
171 Niðurstöðu þessa máls má hæglega gagnrýna, sbr. umfjöllun síðar í þessum kafla. 
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rannsókninni. Gerð var krafa um frávísun málsins vegna þess að embættið sem um ræðir hafi 

verið fremur fámennt og því væru starfstengsl nánari þar en ella. Hæstiréttur svaraði þessari 

kröfu með eftirfarandi rökum: „Ekkert er fram komið sem veldur því að draga megi með réttu 

í efa óhlutdrægni sýslumannsins eða lögreglumanna þeirra sem unnu að rannsókn málsins.“ 

Með vísan til Hrd. 19. apríl 2010 (155/2010) var frávísunarkröfunni síðan hafnað. 

7.1. Niðurstöður og ályktanir varðandi sérstakt hæfi við rannsókn mála172 

Það þykir vera ljóst að Hæstiréttur hefur markað ákveðna stefnu varðandi þetta álitaefni með 

dómunum frá Hrd. 19. apríl 2010 (155/2010) en vissulega er hægt að gagnrýna þá leið sem 

þar er valin. Af umfjöllun í því máli og dómum sem féllu eftir hann má ráða að starfstengsl 

munu ekki valda vanhæfi ef ekki er sýnt fram á raunverulegt vanhæfi lögreglumanns eða 

verulega hættu á því, þ.e. að aðeins er miðað við öryggissjónarmiðið. Þá virðist ekki vera nóg 

að sýna fram á annmarka í rannsókn lögreglu sem snýr t.d. að því að ekki hafa allir þættir 

verið skoðaðir í málinu sem gætu fært stoðir undir framburð ákærða. Þetta má sjá í 

áðurnefndum Hrd. 9. desember 2009 (88/2010) þar sem Hæstiréttur gagnrýndi að ekki hafi 

verið tekin vitnaskýrsla, hjá lögreglu, af eiginkonu ákærða í málinu en það eitt og sér var ekki 

talið nægja til vanhæfis rannsóknaraðila. Ekki er heldur ljóst hversu mikil tengsl þurfa að vera 

milli lögreglumanna til þess að þeir teljist vera vanhæfir til þess að fara með rannsókn 

tiltekins máls en það þó ljóst að tengsl þeirra þurfa að vera eitthvað meira en starfstengsl, það 

þarf að að öllum líkindum að vera vinátta til staðar eins og hún hefur verið skilgreind hér 

áður. 

7.2. Tillaga um verklag 

Farið var yfir það að það geta verið mismunandi kröfur varðandi mat á sérstöku vanhæfi eftir 

þeim hagsmunum sem eru í húfi. Ljóst er að hagsmunir sakbornings í málum sem varða brot 

gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. eru verulegir og því mætti ætla að strangar kröfur séu gerðar til 

sérstaks hæfis þeirra lögreglumanna sem sjá um rannsókn þeirra mála. Málin geta hins vegar 

verið misjafnlega alvarleg en það fer eftir málsatvikum. Vissulega myndi það auka traust á 

rannsókn lögreglu í þessum málum ef traustssjónarmiðið væri einnig til staðar við mat á 

sérstöku vanhæfi lögreglumanna. Sú stranga túlkun myndi líklega gera það að verkum að 

kostnaður rannsóknar yrði meiri og rannsóknin gæti tekið lengri tíma.  

                                                        
172 Umfjöllun Hafsteins Dan Kristjánssonar um sama efni var hér höfð til hliðsjónar, hana má sjá í Hafsteinn Dan 
Kristjánsson: „Hæfi lögreglustjóra til þess að rannsaka sakamál, einkum brot gegn valdstjórninn, sem beinst hafa 
gegn undirmönnum hans“, bls. 134-139.  
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Líklega væri vænlegast að fara ákveðinn milliveg - lögreglumaður hjá sama 

lögregluembætti og brotaþoli, myndi taka framburðarskýrslu af sakborningi.173 Lögreglumenn 

sem komu að málinu, myndu sjálfir skrifa lögregluskýrslu þar sem vitnisburður þeirra kemur 

fram. 174  Í þeim málum þar sem málsatvik eru einföld, brotið ekki talið alvarlegt og 

sakborningur játar þá háttsemi sem honum er gefið að sök, þá gæti sama embætti haldið 

rannsókninni áfram.175 Ef eitthvað af þessum skilyrðum er ekki uppfyllt, þá væri líklega betra 

að rannsókn málsins yrði falin öðru lögregluembætti þannig að ólíklegra væri að óhlutdrægni 

rannsóknar yrði dregið í efa og auka þannig traust almennings á rannsókn málsins.176   

8. Framhald máls eftir rannsókn 

Ríkissaksóknari höfðar mál sem varða brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl., sbr. 3. mgr. VII. hluta 

ákvæða til bráðabirgða í sakamálalögum eins og þeim var breytt með lögum nr. 156/2008, 

nánar tiltekið í 3. gr. þeirra breytingarlaga. Ríkissaksóknari tekur ákvörðun um meðferð hvers 

máls og það verður ekki endurskoðað af dómstólum, sbr. Hrd. 8. maí 2008 (207/2008).177 

Samkvæmt 4. mgr. sama hluta ákvæða til bráðabirgða í sakamálalögum getur ríkissaksóknari 

falið öðrum ákæranda að höfða mál ef í því er að finna önnur brot en eru upptalin í 3. mgr. 

Það verður að hafa í huga að hæfiskröfur eru strangari varðandi þá sem höfða mál heldur en 

þá sem sjá um rannsókn mála og því verður að telja rétt að ríkissaksóknari sjái sjálfur um að 

höfða málið eða feli það a.m.k. ekki þeim lögreglustjóra sem brotaþoli heyrir undir.178 

Ákveðna meginreglu er að finna í 142. gr. sakamálalaga en þar kemur fram að „Sérhver 

refsiverð háttsemi skal sæta ákæru nema annað sé sérstaklega ákveðið í lögum.“ Eins og 

kemur fram í ákvæðinu er að finna ákveðnar undantekningar í lögum frá meginreglunni en 

ætlunin er að fjalla um þessar helstu undantekningar. Áður en farið er yfir þær leiðir sem 

standa til boða í stað ákæru er rétt að fara yfir nokkur sjónarmið um tilgang og réttlætingu 

refsinga. 

                                                        
173 Þetta væri eðlilegt verklag þar sem gerandi er í flestum tilvikum handtekinn og færður á lögreglustöð. 
174 Sjá einnig umfjöllun um þetta í kafla 8.2.1.1. 
175 Þá væri t.d. hægt að ljúka málinu með sáttamiðlun eða lögreglustjórasekt, sbr. umfjöllun síðar í ritgerðinni. 
176 Hafsteinn Dan Kristjánsson bendir á sambærileg sjónarmið, sjá Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Hæfi 
lögreglustjóra til þess að rannsaka sakamál, einkum brot gegn valdstjórninn, sem beinst hafa gegn undirmönnum 
hans“, bls. 138. 
177 Í málinu var krafist ógildingar á ákvörðun ríkissaksóknara um að lögreglurannsókn yrði hætt í tilteknu máli. Í 
rökstuðningi  Hæstaréttar  kemur  eftirfarandi  fram:  „Sú  ákvörðun  um  meðferð  valdheimilda  varnaraðila  getur  eðli  
sínu samkvæmt ekki sætt endurskoðun dómstóla... “  Kröfunni  var  vísað frá dómi. 
178 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Hæfi lögreglustjóra til þess að rannsaka sakamál, einkum brot gegn 
valdstjórninn, sem beinst hafa gegn undirmönnum hans“, bls. 140. 
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8.1. Réttlæting og tilgangur refsinga 

Þar sem viðfangsefni þessa kafla er m.a. að fara yfir málsmeðferð og farveg ákveðinna mála, 

þykir eðlilegt að setja fram nokkrar hugleiðingar eða kenningar sem settar hafa verið fram 

varðandi hvernig eigi að haga refsingum fyrir afbrot. Það getur verið nauðsynlegt að hafa 

þessa umfjöllun í huga þegar er verið að skoða hvernig framkvæmd dómstóla er háttað þegar 

ákveða á viðurlög við hinum ýmsu afbrotum. 

Gjaldstefnan hefur verið kennd við Immanuel Kant, en hann taldi að rétt væri að hafa 

refsingar í samræmi við brotið sem um ræðir. Þannig að þungar refsingar ættu að vera fyrir 

alvarleg brot en vægar refsingar fyrir smávægileg brot.179 Þannig væri réttlætinu hugsanlega 

fullnægt ef lögmálið væri auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. Réttlætingu refsinga samkvæmt 

gjaldstefnunni hefur verið skipt upp í fjóra þætti. Í fyrsta lagi að brotamaður eigi að bæta fyrir 

syndir sínar til þess að sefa reiði guðanna eða að refsing hefði hreinsandi áhrif á 

brotamanninn. Í öðru lagi er refsing ákveðin hefnd ef hún er í samræmi við afbrotið. Í þriðja 

lagi sýnir refsing fordæmingu eða vanþóknun samfélagsins á afbrotum. Fjórði og seinasti 

þátturinn er að refsing getur sefað reiði almennings og viðhaldið ákveðnu jafnvægi í 

samfélaginu.180  

Nytjastefnan er önnur kenning sem menn hafa haldið á lofti varðandi ákvörðun refsinga 

en helsti talsmaður hennar var Jeremy Bentham. Nytjastefnumenn töldu að refsingar ættu að 

hafa meiri tilgang heldur en bara að refsa brotamanninum. Þeir vildu að refsingarnar væru 

þess eðlis að þær hefðu góðar afleiðingar fyrir heildina, þ.e. að réttmætt væri að refsa 

afbrotamönnum ef það yrði þá í þágu almannahagsmuna. Sem dæmi um réttlætingar á 

refsingu fyrir afbrot væri betrun afbrotamanns og fælingarmáttur refsinga. Nytjastefnumenn 

vildu að refsikerfið væru skipulagt með endurhæfingu brotamanna í huga. Þannig að litið yrði 

til aðstæðna brotamanns við ákvörðun refsingar í stað þess að horfa aðeins til afbrotsins sem 

hann hafði framið. Einnig var fælingarmáttur refsinga hugsaður sem hagur heildarinnar á 

þann hátt að ef refsing liggur við ákveðinni háttsemi eru minni líkur á að fólk muni haga sér á 

þann hátt vitandi af refsingunni.181 Varnaðaráhrif refsinga geta verið almenn eða sérstök.182 

Með sérstökum varnaðaráhrifum er átt við að refsingar hafi áhrif á afbrotamanninn sjálfan en 

                                                        
179James Rachels: Stefnur og straumar í siðfræði, bls. 179. 
180 Jón  Þór  Ólason:  „Auga  fyrir  auga  – markmið  refsinga  og  þróun  viðurlagakerfisins“,  bls.  205-206. 
181 James Rachels: Stefnur og straumar í siðfræði, bls. 175-177. 
182 Úr almennum athugasemdum frumvarps sem varð að hgl. en þar er verið að fjalla um fælingarmátt refsinga í 
samanburði við siðferði manna: „Refsisetningin styrkir og oft þá skoðun, að siðferðislega rangt sé að fremja 
verknað þann, sem refsingu á að varða. Þá er refsingunni einnig ætlað að hafa áhrif á þann einstakling sjálfan, 
sem henni sætir, og koma í veg fyrir, að hann fremji brot að nýju, vegna ótta við nýja og oft aukna refsingu.“ 
Alþt. 1939, A-deild, bls. 352-353.  
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almennu varnaðaráhrif refsinga eiga við aðra í samfélaginu.183 Afbrotafræðingar hafa einnig 

fjallað um þessar kenningar og hafa gefið sér að einstaklingar hafi val um að fylgja lögum eða 

ekki og að refsingar eigi að hræða menn frá afbrotum. Þannig þarf refsingin fyrir afbrotið að 

vera sársaukameiri heldur en mögulegur ágóði eða sú ánægja sem hlýst af afbrotinu. Þá þarf 

uppljóstrunartíðni afbrota einnig að vera há og málsmeðferðin skjót, því annars getur verið 

erfiðara að ná markmiðum um fækkun afbrota.184  

Þar sem ákveðin krafa er frá samfélaginu um að refsa eigi mönnum fyrir refsiverða 

háttsemi í samræmi við gjaldstefnuna, hefur verið talið að það geti einnig haft ákveðinn 

nytsemistilgang, þ.e. að fullnægja þörf almennings um að refsa eigi hinum brotlegu.185 Það 

verður þó að telja að erfitt sé að reyna að feta þennan gullna meðalveg sem felst í því að 

minnka líkurnar á að brotamaður brjóti aftur af sér með því að miða refsingu að aðstæðum 

hans með betrun í huga, eða þá hvort beita eigi hörðum refsingum honum og öðrum til 

varnaðar. Refsingar ættu því að vera í samræmi við alvarleika brotsins til þess að áhrifamáttur 

refsinga hafi virkilega áhrif á háttsemi manna. Þetta er þó sett fram með þann fyrirvara að 

sum afbrot eru framin í ákafri geðshræringu eða þegar maður er tímabundið í andlegu 

ójafnvægi en þá eru varnaðaráhrifin líklegast lítil.186 Einnig verður að haga refsingum með 

tilliti til brotaferils eða annarra aðstæðna brotamanns með það í huga að gefa honum færi á að 

bæta ráð sitt. Þetta geta verið margs konar úrræði, en öll eiga þau að miða að því að minnka 

líkurnar á að brotamaðurinn sjálfur brjóti aftur af sér. 

8.2. Hvaða leið á að fara? 

Við mat á því hvaða leið eigi að fara hverju sinni er margt sem þarf að hafa í huga, t.d. 

alvarleika brotsins, sönnunarstaða og ýmis atriði er varða sakborning. Þá verður einnig að 

hafa í huga að refsingu á aðeins að beita ef önnur og vægari úrræði koma ekki að gagni. 

Refsingin er þannig neyðarráðstöfun enda eru kannski aðrar aðferðir taldar betri til þess að 

„ala upp sanna löghlýðni“ eins og segir í almennum athugasemdum í greinargerð þess 

lagafrumvarps sem varð að hegningarlögum nr. 19/1940. 187  Ákærendum er því skylt 

samkvæmt þessu og öðrum lögum að beita þeim úrræðum sem í boði eru í samræmi við 

meðalhófsregluna en samt þarf ráðstöfunin að vera þannig að markmiðum refsiverndar 

ákvæðisins verði einnig náð, þ.e. almenn og sérstök varnaðaráhrif refsinga. Það eru þó fleiri 

                                                        
183 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls 69. 
184 Helgi Gunnlaugsson: Afbrot á Íslandi, bls. 18-19. og Larry J. Siegel: Criminology, bls. 90. 
185 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls 67. 
186 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls 74-75. 
187 Alþt. 1939, A-deild, bls 352-353. 
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atriði sem þarf að huga að og má sem dæmi nefna að Jón Þór Ólason telur að há 

uppljóstrunartíðni og skjótvirk málsmeðferð hafi meiri fælingarmátt heldur en þyngri 

refsingar.188 

Í lögum er að finna nokkra möguleika á meðferð mála hjá lögreglu og ríkissaksóknara 

varðandi brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. Rannsókn málsins getur verið hætt hjá lögreglu, 

ríkissaksóknari getur ákveðið að málið verði niðurfellt og málinu getur lokið án útgáfu ákæru, 

þá með frestun ákæru eða fallið er frá saksókn. Ekki er að finna heimild til þess að ljúka 

málum með sáttamiðlun eða lögreglustjórasátt. Hér verður farið yfir þessar leiðir eins og þær 

koma fram í lögum og reglum. Eins eru raunveruleg dæmi um framkvæmd nefnd til 

útskýringar. 

Af þessari umfjöllun má ráða að það getur skipt verulegu máli varðandi varnaðaráhrif 

ákvæðisins hvernig farið er með hvert tilvik hjá bæði lögreglu og ríkissaksóknara. Einnig geta 

sjónarmið sem koma fram við túlkun framkvæmdarvaldsins á ákvæðinu verið skýringarauki 

við skilning dómstóla og fræðimanna á 1. mgr. 106. gr. hgl. eins farið hefur verið yfir áður. 

Til þess að skýra framkvæmdina betur, var farið yfir þau mál sem hafa verið skráð hjá 

lögreglu sem ofbeldi gegn lögreglumönnum eða hótanir um slíkt. Unnið var út frá skráningum 

sem hafa verið settar inn í rafrænt skráningar- og upplýsingarkerfi lögreglu (LÖKE) 189 , 

ársskýrslum ríkissaksóknara190 og gögnum hjá ríkissaksóknara191 er varða þessi mál en litið 

var þá sérstaklega til þeirra mála þar sem rökstuðningur fyrir niðurfellingu máls lá fyrir. Um 

var að ræða 10 ára tímabil, frá árinu 2004 til ársins 2013.192 

8.2.1. Rannsókn hætt hjá lögreglu193 

Eins og hér hefur áður verið farið yfir, er það lögreglan sem sér um rannsókn sakamála en hér 

verður ekki farið yfir mögulegt vanhæfi til rannsóknar mála er varðar 1. mgr. 106. gr. hgl. en 

farið var sérstaklega yfir það álitaefni á öðrum stað í þessari ritgerð. 

Þegar lögreglan fær upplýsingar um mögulegt afbrot, þá hefst rannsókn á málinu. Í þeim 

málum sem hér eru til skoðunar þá berast upplýsingarnar frá lögreglumönnum sem yfirleitt 

                                                        
188 Jón  Þór  Ólason:  „Auga  fyrir  auga  – markmið  refsinga  og  þróun  viðurlagakerfisins“,  bls.  210.  En  Jón  Þór  
bendir máli sínu til stuðnings á kenningar Cesare Beccaria sem m.a. fjalla um að fælingin frá afbrotum væri 
meiri ef það þætti öruggt að einstaklingar hlytu refsingar fyrir afbrot. 
189 Brotin eru þá skráð undir sérstök brotabelti í LÖKE, „Opinber starfsmaður, ofbeldi gagnvart opinberum 
starfsmanni“ en nánar getur skráningin verið „Ofbeldi gagnvart lögreglumanni“ eða „Hótun um ofbeldi gagnvart 
lögreglumanni“.  
190 Skýrslurnar má nálgast á þessari vefslóð: http://www.rikissaksoknari.is/utgefid-efni/arsskyrslur/ 
191 Höfundur fékk leyfi frá Persónuvernd vegna vinnslu á gögnum hjá ríkissaksóknara og í LÖKE. 
192 Hafa verður í huga að ekki var öllum málum lokið á þessu tímabili þegar skoðunin fór fram.  
193 Undir þennan flokk heyra ákvarðanir sem nefndar eru rannsókn hætt, þá annaðhvort hjá lögreglu eða 
ákæruvaldi í LÖKE. 
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skrá tilvikin í LÖKE. Þegar slík skráning á sér stað, má segja að rannsókn sé hafin vegna þess 

að þá er skrifuð skýrsla um atvikið og brotamaður hefur verið handtekinn í nánast öllum 

tilvikum. Lögregla hefur heimild til þess að hætta rannsókn máls ef sakarefnið hefur ekki 

verið á rökum reist eða brotið er smávægilegt og fyrirséð að rannsóknin vera óeðlilega 

fyrirhafnamikil og kostnaðarsöm miðað þá miðað við brotið, sbr. 4. mgr. 52. gr. 

sakamálalaga.194 Ríkissaksóknari hefur gefið út fyrirmæli til samræmingar á vinnubrögðum 

við ákvörðunartöku varðandi að vísa frá kæru, hætta rannsókn eða fella mál niður en 

fyrirmælin bera heitið RS 10/2009.195 Í II. hluta þessara fyrirmæla er nánar farið yfir hvern 

einstakan þátt sem nefndur er í 4. mgr. 52. gr. sakamálalaga en þar kemur einnig fram að 

heimild lögreglu til að hætta rannsókn máls eigi einnig við þann málaflokk sem heyrir undir 

ákæruvald ríkissaksóknara. 

8.2.1.1. Heimild lögreglu til þess að hætta rannsókn í framkvæmd 

Farið var yfir þau mál sem hafa verið skráð í LÖKE á árunum 2004-2013 og þau könnuð út 

frá ákveðnum forsendum. Ekki gafst tími til þess að fara nákvæmlega yfir hvert og eitt mál 

enda er um mikinn málafjölda að ræða. Fljótlega var það einnig ljóst að í einhverjum tilvikum 

var ferill máls ranglega skráður, þ.e. að sjá mátti „rannsókn hætt“ sem lokastöðu máls en af 

bókunum og af öðrum upplýsingum mátti greina að málið hafði farið fyrir dóm. Einnig mátti 

sjá að einhver mál hlutu stöðuna „verkefni lokið“ þar sem í raun hafði líklega rannsókn verið 

hætt. Ekki var um mörg mál að ræða en það hefur vissulega áhrif á alla tölfræði. 

Ekki þykir heldur nauðsyn að taka einstaka mál fyrir hér, heldur er ætlunin að lýsa frekar 

niðurstöðu könnunarinnar í meginatriðum. Á þessu tímabili voru skráð alls 904 mál sem 

vörðuðu ofbeldi gegn lögreglumönnum en um 1037 tilfelli var að ræða. Fjöldi hótunarmála 

var 447 samkvæmt skráningu en tilfellin voru 484. Þannig að í einhverjum málum lá grunur 

um að fleiri en einn einstaklingur hafi brotið gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. eða þá að um sama 

einstakling var að ræða í máli og að hann hafi verið grunaður um fleiri en eitt brot gegn 1. 

mgr. 106. gr. hgl. Á þessum árum var rannsókn hætt í 446 tilvika þar sem grunur var um 

ofbeldi og í 239 tilvika sem féllu undir hótanir gagnvart lögreglumönnum.196 Flest voru málin 

                                                        
194 Hafa verður í huga að einhver tilvik áttu sér stað þegar lög um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 voru í 
gildi. Heimild lögreglu til þess að hætta rannsókn var að finna í 1. mgr. 76. gr. þeirra laga en ekki voru gerðar 
efnislegar breytingar á heimildinni með gildistöku sakamálalaga, sjá Lög um meðferð sakamála ásamt 
greinargerð, bls. 92. 
195 Fyrirmælin er hægt að sjá á vefslóðinni: http://www.rikissaksoknari.is/media/frettir/RS-10-
2009_akvordun_um_ad_visa_fra_kaeru_haetta_rannsokn_eda_fella_mal_nidur.pdf 
196 Lagðir voru saman eftirfarandi þrír skráðir ferlar á þessu tímabili: „rannsókn hætt“, „rannsókn hætt - hjá 
lögreglu" og „rannsókn hætt hjá ákæruvaldi“.  
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skráð árið 2008 en þeim hefur fækkað síðan þá. Engar verulegar breytingar er að sjá milli ára 

hvað varðar hlutfall skráðra brota og þeirra sem rannsókn hefur verið hætt.197 

Flest málanna lýstu raunverulegu ofbeldi eða hótunum um slíkt en oft kom það ekki 

nægilega skýrt fram hverjir voru til vitnis og var þá rannsókn málanna líklega hætt vegna 

bágrar sönnunarstöðu. Mörg málanna voru þannig að gerandi mundi ekki eftir atvikum eða þá 

að hann játaði háttsemi að fullu eða að einhverju leyti. Eitthvað var um það að ekki kom fram 

í gögnum málsins hvaða ofbeldi hafi verið beitt, stundum var látið nægja að segja að 

maðurinn hafi ráðist á lögreglumenn eða veist að þeim. Í flestum tilvikum var samt að finna 

lýsingu á ofbeldinu eða hverju var verið að hóta, þ.e. lífláti eða líkamsmeiðingum. Þá mátti 

reyndar einnig sjá einstaka mál þar sem málseiningar um ofbeldi eða hótanir gegn 

lögreglumönnum voru settar inn í mál en síðan var ekkert fjallað um það meira í gögnum 

málsins eða þá að sakborningur var ekkert spurður út í þá háttsemi. Þá var í einhverjum 

tilfellum verið að lýsa háttsemi sem fellur ekki undir verknaðarlýsingu 1. mgr. 106. gr. hgl. 

eins og að vinna eignaspjöll á lögreglubifreið þegar lögreglumenn eru víðs fjarri bifreiðinni 

eða að taka einkennishúfu af lögreglumanni án nokkurs ofbeldis. Eitthvað var um að brot hafi 

verið skráð undir ofbeldi þegar um hótanir var að ræða en það var í mun færri tilfellum en í 

raun mátti búast við. 

Fremur sjaldan var hægt að sjá ástæðu þess að rannsókn hafi verið hætt en þó mátti 

nokkrum sinnum sjá að lögreglumaður hafi ekki lagt fram kæru vegna ofbeldis eða að 

áverkavottorð hafi ekki verið lagt fram. Þess má geta að þetta átti alveg eins við þau mál þar 

sem gerandi játaði verknaðinn, mundi ekki eftir atvikum eða neitaði sök. Yfirleitt mátti sjá 

þessi rök í minni háttar málum en þó var hægt að sjá þessa framkvæmd í alvarlegri málum. 

Dæmi um það er þegar maður réðist á lögreglumann með sprautu, sló til hans með sömu 

hendi og hann hélt á sprautunni en lögreglumaðurinn náði að setja hendina á móti og verja sig 

þannig. Rannsókn málsins var líklega hætt vegna þess að lögreglumaðurinn ætlaði ekki að 

leggja fram kæru eða bótakröfu þar sem hann slapp ómeiddur frá þessu. Sakborningur neitaði 

að tjá sig. Þrír lögreglumenn voru á vettvangi. 

Út frá þessari framkvæmd var varla hægt að greina neitt nánar um inntak ákvæðisins 

vegna þess að það virtist stundum tilviljunarkennt hvaða mál hlutu ferilinn, rannsókn hætt. Í 

langflestum tilfellum var sakborningur ölvaður og ósáttur við vinnubrögð lögreglu, þá oftast 

vegna þess að hann sjálfur hafði verið handtekinn eða einhver annar sem hann þekkti. Ekki 

virtist skipta meginmáli hvort áverkar voru til staðar eða ekki, hvort það voru lýsingar á þeim 

                                                        
197 Þó er rétt að minnast á að mun minna hlutfall mála frá árinu 2013 hafa fengið ferilinn rannsókn hætt en 
einhver þeirra eru enn í rannsókn þegar þetta er skrifað.  
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eða ekki en líklega voru meiri líkur á að mál færi áfram til ríkissaksóknara ef áverkavottorð 

var til staðar. Þá virtist ekki skipta miklu máli um hvaða verknaðaraðferð var að ræða, hvort 

sem það var spark, högg, hráki eða hvort vopni var beitt eða hvort gerandi játaði eða neitaði. 

Þannig var erfitt að sjá samræmi við ákvarðanatöku í þessum efnum. 

Það verður samt ekki hjá því komist að benda á nokkur atriði er varða rannsókn þessara 

mála hjá lögreglu. Í mörgum málum mátti sjá að rannsóknarlögreglumenn voru að taka 

framburðarskýrslur af lögreglumönnum þegar töluverður tími var síðan hið meinta brot átti 

sér stað. Það hefur verið viðurkennt í dómaframkvæmd að lögreglumenn skrifi skýrslur 

varðandi þeirra aðkomu að málinu og hverju þeir urðu vitni að. Einnig hefur ríkissaksóknari 

lagt þetta til við rannsókn mála af þessu tagi. Í eigin skýrslum lögreglumanna þyrfti því að 

koma fram skýrlega hvað lögreglumaðurinn sá sjálfur af atburðarrásinni og lýsing af öðrum 

atriðum sem geta skipt máli. Yfirleitt er sakborningur í þessum málum handtekinn og áður en 

honum er sleppt er tekin af honum skýrsla þar sem fram kemur hans afstaða til brotsins. Oft er 

það þannig að sakborningur og lögreglumenn á vettvangi eru einir til frásagnar en ef önnur 

vitni væru til staðar, þyrfti einnig að taka niður þeirra framburð. Þá er einnig mjög mikilvægt 

að lögreglumaður tryggi fljótlega að áverkavottorð sé til staðar hvort sem áverkar eru minni 

háttar eða ekki en oftar en ekki var áverkavottorð ekki til staðar.198 

8.2.2. Niðurfelling máls hjá ákæranda 

Þegar rannsókn máls hefur verið lokið hjá lögreglu, eru gögnin send til ríkissaksóknara sem, 

eins og áður hefur komið fram, fer með ákæruvaldið í þessum málaflokki. Ríkissaksóknari fer 

síðan yfir gögnin og kannar hvort efni séu til þess að sækja sakborning til sakar. Ef gögn 

málsins bera það með sér að ekki sé líklegt eða að gögnin séu ekki nægileg til sakfellingar, þá 

er málið fellt niður, sbr. 145. gr. sakamálalaga. Í fyrirmælum ríkissaksóknara nr. RS 10/2009 

nánar tiltekið í III. hluta eru nefnd nokkur atriði sem þarf að hafa í huga en ákvörðun þarf að 

vera í samræmi við málshöfðunarheimild, atriði er varða sönnun og lagaatriði. 

Skoðuð voru gögn mála sem voru felld niður hjá ríkissaksóknara en sérstaklega var lögð 

áhersla á þau mál þar sem lá fyrir rökstuðningur fyrir ákvörðun um niðurfellingu máls, sbr. 

145. gr. sakamálalaga.199 Farið var gögn á 10 ára tímabili, frá árinu 2004 til ársins 2013. Í 

flestum þessara mála sem farið var yfir, hafði ekki verið óskað óskað eftir rökstuðningi vegna 

                                                        
198 Í þessari ritgerð er lagt til að hægt verði að ljúka minni háttar brotum gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. með 
lögreglustjórasekt að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Sjá rökstuðning fyrir þessari breytingu í sérstökum kafla 
um lögreglustjórasektir í umfjöllun um þá heimild að falla frá saksókn. 
199 Rétt er að geta þess að fyrir gildistöku sakamálalaga giltu lög um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 og 
heimild til niðurfellingar máls var að finna í 112. gr. þeirra laga. Með gildistöku 145. gr. sakamálalaga átti engin 
efnisleg sér stað breyting á umræddri heimild, sjá Lög um meðferð sakamála ásamt greinargerð, bls. 222.  
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niðurfellingar, í sumum málum var að finna ákveðinn rökstuðning í tilkynningu um 

niðurfellingu en í flestum málum var einungis um tilkynningu að ræða til sakbornings og 

brotaþola um afdrif málsins, þ.e. að gögn málsins bentu til þess að sakfelling þætti ekki líkleg 

og því væri málið fellt niður. 

Í langflestum málunum var ástæða niðurfellingar skortur á sönnun á atvikum málsins. 

Einnig var að finna mörg mál sem voru felld niður vegna þess að gögn málsins voru ekki talin 

geta sýnt fram ásetning til brots gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. þrátt fyrir að atvik málsins væru 

ljós. Að lokum er vert að nefna að nokkur mál voru felld niður vegna þess að atvik máls voru 

ekki talin uppfylla verknaðarlýsingu 1. mgr. 106. gr. hgl. eins og hún hefur verið skilgreind í 

framkvæmd. Umfjölluninni verður því skipt upp í samræmi við þessa þrjá flokka. Það verður 

samt að hafa í huga að hvert mál er einstakt og aðstæður geta verið mismunandi. Ætlunin er 

ekki að alhæfa út frá þessari umfjöllun en þó má greina nokkur atriði sem hægt er að byggja á. 

8.2.2.1. Sönnun á atvikum máls 

Sönnun í sakamálum er grundvallaratriði og það verður að vera hægt að sýna fram á hver 

gerði hvað en það má sjá í máli frá árinu 2004 þar sem lögreglumaður var tekinn hálstaki, 

skellt á jörðina þar sem nokkrir einstaklingar spörkuðu í hann. Ekki var hægt að sýna fram á 

hverjir voru gerendur og því var málið fellt niður. Af þeim málum sem farið var yfir voru þau 

fjölmörg þar sem orð stóð gegn orði. Oftast voru það hótanir gegn lögreglumönnum eða þá að 

um ofbeldi var að ræða gegn lögreglumönnum þar sem engin önnur atriði gáfu til kynna að 

einn framburður væri réttari en annar. Dæmi um þetta er þegar maður hótaði lögreglumanni í 

síma árið 2004 en þar sem maðurinn neitaði sök og engin vitni voru til staðar, var málið fellt 

niður. Árið 2008 höfðu tveir lögreglumenn afskipti af ölvuðum ökumanni en tveir farþegar 

voru í bifreiðinni. Annar lögreglumaðurinn handtók ökumanninn en annar farþeginn virtist 

ekki hlýða fyrirmælum hins lögreglumannsins. Það kom til átaka milli lögreglumannanna og 

þeirra sem voru í bifreiðinni en báðir lögreglumennirnir báru því að annar farþeganna hafi 

slegið annan lögreglumanninn en samt ekki þannig að hann hlyti áverka. Þeir sem voru í 

bfreiðinni neituðu að þetta hafi gerst og því var málið fellt niður. Það sem þessi tilvik eiga 

sameiginlegt er að engin önnur atriði voru til staðar til að styrkja annan framburðinn frekar en 

hinn og því er sakborningur látinn njóta vafans í samræmi við grundvallarreglur refsiréttar. 

Í framhaldi af þessu er þá áhugavert að skoða mál þar sem orð er gegn orði en hægt er að 

sjá óbein atriði sem styrkja framburð lögreglumanns. Í máli frá árinu 2008 þurftu 

lögreglumenn að vísa ölvuðum manni út af skemmtistað. Lögreglumaður A ssagði manninn 

hafa sparkað í sköflunginn á honum þegar hann var að leiða manninn út af staðnum en enginn 
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vitni voru að því. Maðurinn var síðan færður í lögreglubifreið þar sem fyrrnefndur 

lögreglumaður settist við hlið mannsins í lögreglubifreiðinni. Lögreglumaðurinn segir 

manninn síðan hafa skallað sig í andlitið. Enginn vitni voru að þessu atviki í 

lögreglubifreiðinni en margir lýsa viðbrögðum lögreglumannsins þar sem hann fór út úr 

bifreiðinni og hélt um andlitið. Lögreglumaðurinn var blóðugur eftir þetta og áverkavottorð 

var til staðar. Maðurinn neitaði hins vegar sök og bar ofbeldi á lögreglumanninn. Málið var 

fellt niður þar sem það þótti ekki líklegt til sakfellis en gegn eindreginni neitun mannsins var 

sönnunarstaðan líklega erfið. Þá mætti nefna til samanburðar hótunarmál frá árinu 2010 þar 

sem lögreglumaður hafði afskipti af mjög ölvuðum manni. Lögreglumaðurinn var einn á vakt 

en þegar maðurinn var í lögreglubifreiðinni hótaði hann lögreglumanninum líkamsmeiðingum 

oftar en einu sinni að sögn lögreglumannsins. Lögreglumaðurinn fékk sér til aðstoðar annan 

lögreglumann, sem var á bakvakt, vegna ótta um að maðurinn myndi láta verða af þessum 

hótunum. Í skýrslutöku hjá lögreglu lýsti maðurinn yfir minnisleysi. Þar sem enginn varð 

beint vitni að þessum hótunum var málið fellt niður. Þá má einnig nefna mál þar sem maður 

var grunaður um að hafa lokað hurð á hópferðabifreið á lögreglumann sem var einn á ferð, 

hent að honum grjóti og hótað lögreglumanninum líkamsmeiðingum. Áverkavottorð var í 

samræmi við lýsingu lögreglumannsins á atvikum málsins. Maðurinn neitaði sök varðandi 

meint ofbeldi en sagði vel geta verið að hann hafi hótað lögreglumanninum ofbeldi. Málið var 

í heild sinni fellt niður. Í þessum málum eru óbein atriði sem styrkja framburð lögreglumanna 

að einhverju leyti en í ofangreindum málum var það ekki talið nægja til sakfellis. 

Það er því rétt að nefna fjögur mál þar sem fleiri en einn lögreglumaður voru til vitnis um 

atvik máls en öll eru þau frá árinu 2006. Í fyrsta málinu var ölvaður maður grunaður um að 

hafa hótað lögreglumönnum lífláti og líkamsmeiðingum. Tveir lögreglumenn báru vitni um 

það, sá þriðji bar vitni um hótanirnar en sagði þær ekki hafa beinst að neinum sérstökum en sá 

fjórði mundi ekki eftir neinum hótunum. Kærasta sakbornings sagðist ekki hafa heyrt neinar 

hótanir en fram kom að hún var ekki vitni að öllum samskiptum þeirra. Sakborningur mundi 

ekki eftir þessu. Þetta var ekki talið líklegt til sakfellis, þá líklega vegna þess að framburður 

lögreglumanna var ekki á einn veg en ekki kom fram hvort að þeir hafi allir átt að heyra 

meintar hótanir. Í öðru málinu hafði lögregla verið kölluð á vettvang vegna manns sem gekk 

berserksgang í íbúð. Maðurinn kom síðan út úr íbúðinni með hníf í hendi. Lögreglumenn 

sögðu manninn hafa beint búrhníf að þeim, sveiflað hnífnum í átt að þeim og verið þannig 

mjög ógnandi. Maðurinn sagðist hafa snúið blaði hnífsins niður, hann hafi verið reiður en 

ekki ætlað að meiða neinn. Háttsemi sem þessi getur fallið undir að vera hótun með látbragði 

en ekki var talið líklegt að hægt væri að sanna ásetning til brots gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. 
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Þriðja og fjórða málið eru svipuð og annað málið. Í þriðja málinu hafði lögregla komið á 

vettvang vegna andlegra veikinda manns. Samkvæmt einum lögreglumanninum, var 

maðurinn með hníf í hendi en maðurinn hafi síðan sótt að lögreglumanninum með hnífnum. 

Annar lögreglumaður lýsti atvikum þannig að maðurinn hafi verið með ógnandi tilburði en 

hnífnum hafi hann haldið niðri með síðu. Maðurinn neitaði að því að hafa otað hnífnum að 

lögreglumönnunum og hafa hafa ætlað að ógna þeim. Málið þótti ekki líklegt til sakfellis en 

framburður lögreglumanna var ekki alveg samhljóða um atburðarrásina. Í fjórða málinu var 

hins vegar að sjá samhljóða framburð lögreglumanna á málsatvikum. Samkvæmt framburði 

þeirra höfðu þeir afskipti af manni vegna eignaspjalla, þá dró maðurinn upp hníf og otaði 

honum að þeim. Maðurinn neitaði hafa ætlað að ógna eða hafa hótað lögreglumönnunum en 

hann sagðist hafa ætlað að skaða sjálfan sig með hnífnum. Ekki var þessi háttsemi mannsins 

talin vera líkleg til sakfellis en hægt er að vera sammála þeirri niðurstöðu eftir skoðun á 

málinu í heild. Erfitt er að draga einhverjar ályktanir út frá þessum fjórum málum en líklega 

er þó hægt að segja að það getur skipt verulegu máli hvort framburður lögreglumanna sé 

samhljóða um mikilvæg atriði. Þannig þarf að koma skýrlega fram hvort um ógnandi háttsemi 

er að ræða eða ofbeldistilburði en það síðarnefnda hefur verið viðurkennt í dómaframkvæmd 

sem hótun um ofbeldi. 

Að lokum er rétt að nefna mál sem er líklega takmarkatilvik en af gögnum málsins má 

ætla að sakfelling hefði verið meira en líkleg. Þar hafði ölvuð kona verið handtekin en í 

fangamóttöku lögreglustöðvar sparkaði hún í lögreglumann. Konan var í háhæluðum skóm og 

hællinn fór í læri lögreglumannsins. Vitnisburður tveggja lögreglumanna lá fyrir sem og 

myndbandsupptaka af atvikinu. Konan bar við minnisleysi í skýrslutöku daginn eftir en baðst 

afsökunar eftir að hafa séð upptökuna. Lögreglumaðurinn hlaut nokkra áverka við þetta eins 

og kom fram í áverkavottorði sem hann sótti sér reyndar 11 dögum eftir atvikið. Málið var 

fellt niður vegna þess að það þótti ekki líklegt til sakfellis og þá hugsanlega vegna þess að 

lögreglumaðurinn fór ekki strax til læknis. Þrátt fyrir að þetta sé gagnrýniverð ákvörðun, sýnir 

þetta samt fram á mikilvægi áverkavottorðs sem sönnun á atvikum máls. 

8.2.2.2. Sönnun á ásetningi 

Hér hefur verið farið yfir nokkur mál þar sem ekki var talið að sönnun á atvikum máls hafi 

tekist þannig að sakfelling teldist vera líkleg. En í þeim gögnum sem farið var yfir, mátti 

einnig sjá mál þar sem ekki var beinlínis ágreiningur um hvað hafi átt sér stað, heldur var vafi 

um ásetning sakbornings til brots gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. Hér verða nokkur mál tekin fyrir 
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sem snúa að ásetningi til ofbeldisverknaðar eða að brotið hafi átt að beinast að lögreglumanni 

við störf og vegna starfsins. 

Ef ekki er sýnt fram á sakborningur geti gert sér grein fyrir því að hann sé að beita 

lögreglumann ofbeldi, þá er sakfelling ekki talin líkleg eins og sjá má í þessum tveimur 

málum. Maður var fluttur í sjúkrabifreið á spítala en hann fannst skömmu áður rænulaus fyrir 

utan skemmtistað. Á leiðinni rankaði maðurinn við sér, hrækti á lögreglumann og 

sjúkraflutningsmann en maðurinn var ekki talinn hafa haft ásetning til verksins sökum 

skertrar meðvitundar. Málsatvik í síðara málinu voru þannig að maður var grunaður um að 

hafa sparkað í bak lögreglumanns sem var óeinkennisklæddur. Lögreglumaðurinn hafði verið 

inni hjá manninum í einhvern tíma að ræða við hann en einnig voru einkennisklæddir 

lögreglumenn á staðnum. Ekki var talið sannað að umræddur lögreglumaður hafi sýnt 

manninum lögregluskilríki en það kom óljóst fram í gögnum málsins að maðurinn hafi vitað 

að um lögreglumann var að ræða. Hins vegar var það ekki talið sannað að hann hafi vitað það 

en framburður annarra lögreglumanna sýndi heldur ekki fram á vitneskju mannsins. 

Ekki er að finna mörg mál sem hafa komið til kasta dómstóla þar sem grunur er um að 

ráðist hafi verið á lögreglumann vegna starfs hans þegar hann er ekki við vinnu. Það er því 

fræðandi að taka fyrir eitt slíkt mál sem barst ríkissaksóknara til meðferðar. Í málinu höfðu 

þrír lögreglumenn verið að sinna fíkniefnaeftirliti  um verslunarmannahelgi og voru þeir 

óeinkennisklæddir. Eitt kvöldið þegar þeir höfðu lokið vakt, voru þeir staddir á bar þar sem 

slagsmál byrjuðu. Lögreglumennirnir gengu þar í milli og stöðvuðu slagsmálin. 

Lögreglumennirnir höfðu haft tvisvar á skömmum tíma afskipti af einum þeirra sem var að 

slást. Eftir að slagmálin höfðu verið stöðvuð, átti sá maður að hafa ráðist á einn 

lögreglumanninn með ofbeldi oftar en einu sinni en hann þekkti lögreglumanninn vegna fyrri 

afskipta. Talið var að kveikjan fyrir þessari árás mannsins á lögreglumanninn hafi verið vegna 

einhvers sem hann taldi lögreglumanninn hafa sagt við sig þarna á vettvangi og því var ekki 

talið sannað að ofbeldið hafi verið vegna starfa mannsins sem lögreglumaður eða tengst því 

beint. Ekki var talið líklegt að sakfellt yrði fyrir brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. vegna þessa og 

því var málið fellt niður. Af gögnum málsins má ráða að misskilningur hafi átt sér stað milli 

lögreglumannsins og sakbornings í þessu máli og það hafi verið tilefni árásarinnar frekar en 

fyrri afskipti af manninum. 

Rétt er að nefna einnig tvö mál þar sem lögreglumenn hlutu áverka vegna mótþróa manna 

við handtöku. Í fyrra málinu lék grunur á því að maður hafi sparkað í höfuð lögreglumanns 

þegar var verið að handtaka manninn en ekki var ágreiningur um atvik málsins. Maðurinn 

hafði krækt öðrum fæti í lögreglumann í þeim tilgangi að losa sig frá honum. Fótur mannsins 
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fór hins vegar í höfuð lögreglumannsins. Maðurinn sagðist ekki hafa ætlað að valda 

lögreglumanninum áverka. Þetta var ekki talið líklegt til sakfellis vegna skorts á ásetningi. 

Þegar litið er til gagna í málinu mætti halda því fram að líkindaásetningur hafi verið til staðar 

og manninum hafi mátt vera það ljóst að mótspyrna hans gæti valdið lögreglumönnum áverka 

en ekki er að finna nákvæma lýsingu á því hvernig fótur mannsins fór í höfuð 

lögreglumannsins. Í síðara málinu rifbeinsbrotnaði lögreglumaður við handtöku á ölvuðum 

manni sem sýndi mótþróa við handtökuna. Enga lýsingu var að finna á hvernig maðurinn 

sýndi mótþróa eða hvernig lögreglumaðurinn rifbeinsbrotnaði við handtökuna. Fram kom hjá 

lögreglumanninum að hann taldi þetta hafa verið óhappatilviljun og því var ekki talið að um 

ásetning eða gáleysi, sbr. þá 219. gr. hgl., að ræða. Hér verður að athuga að litlar sem engar 

lýsingar eru að finna á háttsemi eða mótþróa mannsins við handtökuna og því voru gögn 

málsins þannig að það var ekki talið líklegt til sakfellis.   

8.2.2.3. Verknaðarlýsing 1. mgr. 106. gr. hgl. ekki uppfyllt 

Verknaður í nokkrum málum virtist ekki uppfylla þau skilyrði sem koma fram í 1. mgr. 106. 

gr. hgl. ef lýsingar á háttsemi sakbornings eru skoðaðar. Dæmi um þetta er að finna í máli þar 

sem fótur manns sem átti að handtaka hafði farið í lögreglumann eftir að maðurinn hafði 

dottið á jörðina. Lögreglumaðurinn lýsti atvikinu þannig að maðurinn hafi ekki haft ásetning 

til þess að reka fótinn í hann heldur virðist það hafa gerst þegar maðurinn datt. Verknaður hér 

sem slíkur á ekki undir 1. mgr. 106. gr. hgl. þar sem maðurinn virðist reka fótinn óafvitandi í 

lögreglumanninn. Einnig væri hægt að nefna mál þar sem maður reyndi að grípa í jakka 

lögreglumanns. Sú háttsemi að reyna að grípa í jakka lögreglumanns var ekki talið vera 

fullframið brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. en líklega hefði verið erfitt að sanna tilraunarbrot 

gegn 1. mgr. 106. gr. hgl., sbr. 1. mgr. 20. gr. hgl. 

Nokkur hótunarmál falla undir þennan flokk en þar kemur líklega skýrar fram að ákveðnar 

hótanir eigi ekki undir 1. mgr. 106. gr. hgl. Nokkur dæmi voru um óljósar hótanir um ofbeldi 

og síðan voru hótanir þar sem ákveðinn ómöguleiki var til staðar eftir efni hótunarinnar. Finna 

má dæmi um að dómstólar hafi sakfellt fyrir óljósar hótanir um ofbeldi gagnvart opinberum 

starfsmönnum en þá var einnig að finna lýsingar á ógnandi hegðun eða látbragði, þannig að 

ákveðið heildarmat á háttsemi hótanda fer fram. Í þeim málum sem voru felld niður hjá 

ríkissaksóknara var ekki að sjá sérstaka lýsingu á háttsemi sakbornings þannig að þetta mat 

gæti farið fram. Hægt er að taka dæmi um tvö mál sem voru felld niður á þeim grundvelli að 

ekki væri um hótanir að ræða sem gætu fallið undir 1. mgr. 106. gr. hgl. Í fyrra málinu var 

það ekki talin vera hótun um ofbeldi þegar maður sagðist geta handleggsbrotið lögreglumann. 
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Í þessu var ekki talið felast bein hótun um ofbeldi og maðurinn sagður ekki hafa haft ásetning 

til brots. Í síðara málinu var sjá skilyrta hótun um ofbeldi. Þar sagði maður við lögreglumann 

að hann myndi rota lögreglumanninn ef myndbandsupptakan væri ekki í gangi. Skilyrt hótun 

fellur undir síðari hluta 1. mgr. 106. gr. hgl. ef hún felur í sér að reyna fá lögreglumanninn til 

að framkvæma eitthvað eða láta það vera. Það á ekki við í þessu máli og því var sakfelling 

talin ólíkleg. Þessi niðurstaða virðist vera í samræmi við þau sjónarmið um hótanir sem farið 

hefur verið yfir í þessari ritgerð. 

Í lok þessarar umfjöllunar mætti setja fram ákveðnar hugleiðingar um tvö mál sem voru 

nýlega felld niður hjá ríkissaksóknara vegna þess að þau þóttu ekki líkleg til sakfellingar. 

Upphaf fyrra málsins var þannig að óskað var aðstoðar lögreglu við að vísa ölvuðum manni út 

úr verslun en hann hafði verið til vandræða þar. Tveir lögreglumenn komu á vettvang og 

ræddu við manninn. Maðurinn var síðan grunaður um að hafa slegið annan lögreglumanninn 

hnefahögg í andlitið en báðir lögreglumennirnir bera vitni um það. Maðurinn hvorki neitaði 

né játaði verknaðinn. Fram kom í gögnum málsins að á myndbandsupptökum hafi skýrlega 

mátt sjá manninn slá lögreglumanninn hnefahöggi. Áverkavottorð var til staðar en 

upplýsingar sem þar komu fram gáfu til kynna að hönd mannsins hafi farið í andlit 

lögreglumannsins. Málið var fellt niður vegna þess að það taldist ekki líklegt til sakfellis 

sökum þess að ekki sást á myndbandsupptökum að hönd mannsins hafi farið í andlit 

lögreglumannsins. Af þessum orðum að dæma virðist sem ríkissaksóknari byggi niðurstöðuna 

á því að hann telji ekki sannað að höggið hafi lent á lögreglumanninum en engin afstaða er 

tekin til þess hvort atlagan sem slík geti talist vera brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. þá óháð því 

hvort hönd mannsins fór í andlit lögreglumannsins. Í síðara málinu var lögreglumaður við 

svonefnt veitingashúsaeftirlit á veitingastað. Þegar hann var að ræða við dyravörð, þá kom að 

lögreglumanninum kona sem var gestur á veitingastaðnum. Lögreglumaðurinn sagði konuna 

hafa allt í einu slegið hann í andlitið eftir að hann hafði beðið hana um að færa sig frá honum. 

Dyravörðurinn bar vitni og sagðist hafa séð konuna slá til lögreglumannsins en hann var ekki 

viss um hvort höggið fór í lögreglumanninn. Ríkissaksóknari felldi málið niður á þeim 

grundvelli að dyravörðurinn hafi ekki verið viss um hvort höggið fór í lögreglumanninn. Í 

þessu máli er sambærilegt álitaefni til staðar og var í fyrra málinu. Háttsemi sakborninga 

virðist ekki vera felld undir 1. mgr. 106. gr. hgl. vegna þess að ekki var talið hafið yfir 

skynsamlegan vafa að höggin hafi farið í lögreglumennina en af atvikum málanna og 

umfjöllun ríkissaksóknara virðist ekki vera vafi um að sakborningar hafi slegið til 

lögreglumannanna. Enginn vafi er að umrædd háttsemi getur fallið undir 1. mgr. 106. gr. hgl. 

ef höggin hefðu farið í lögreglumennina. Fyrst það var ekki talið sannað, verður að telja að 
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háttsemin geti fallið undir það að vera ofbeldistilburðir en slík háttsemi hefur verið felld undir 

hótun um ofbeldi gegn lögreglumönnum og fullframið brot á 1. mgr. 106. gr. hgl., sbr. Hrd. 

17. janúar 2013 (334/2012) og  Hrd. 20. maí 2009 (1/2009).200 

8.2.3. Fallið frá saksókn 

Hér er um að ræða heimild til þess að fella niður saksókn við ákveðnar aðstæður en játning 

verður þá að liggja fyrir og háttsemin verður að vera refsiverð að mati ákæranda. Það verður 

að hafa í huga að þetta er undantekning frá meginreglunni um að öll refsiverð háttsemi skuli 

sæta ákæru en í vissum tilvikum er þetta úrræði viðeigandi. Það kemur fram í fyrirmælum frá 

ríkissaksóknara um niðurfellingu saksóknar nr. RS 11/2009 að beita eigi heimildinni af 

varfærni.201  Ætlunin er hér að fara yfir hvert og eitt úrræði sem nefnt er í ákvæðinu. Í 

dæmaskyni og til nánari útskýringar er rétt að reifa nokkur valin tilvik sem koma fram í 

árskýrslum ríkissaksóknara og háttsemin var talin eiga við 1. mgr. 106. gr. hgl. Í árskýrslum 

ríkissaksóknara frá árunum 2007 og 2011 er að finna nokkur mál sem komu upp en fallið var 

frá saksókn á grundvelli einhverra af ofangreindum atriðum.202 

Samkvæmt 1. mgr. 146. gr. sakamálalaga fellur málsókn sjálfkrafa niður ef málinu er 

lokið með lögreglustjórasekt, sbr. 148. og 149. gr. sakamálalaga með ákveðnum 

undantekningum sem þar koma fram.203 

Í 2. mgr. 146. gr. sakamálalaga er fjallað úrræði sem er að finna í 56. gr. hgl. Ákvæðið 

veitir ákæranda heimild til þess að fresta útgáfu ákæru ef gerandi er á aldrinum 15-21 árs eða 

hagir geranda eru þannig að önnur úrræði en refsingar henti betur en brotið verður samt sem 

áður að vera minni háttar. Geranda eru síðan sett ákveðin skilyrði en ef þau eru rofin eða hann 

fremur annað brot á skilorðstímanum, þá er hægt að taka málið upp að nýju, sbr. 4. mgr. 56. 

gr. hgl. Skýra má þetta ákvæði með raunverulegu dæmi: 18 ára maður hafði veist að 

lögreglumönnum sem voru að handtaka vin hans en háttsemin féll undir 1. mgr. 106. gr. hgl. 

Brotið var ekki talið alvarlegt og maðurinn játaði háttsemina. Útgáfu ákæru var frestað með 

ákveðnum skilyrðum, sbr. 56. gr. hgl.204 

                                                        
200 Ekki verður fjallað um tilraun til ofbeldis gegn lögreglumönnunum, þ.e. 1. mgr. 106. gr., sbr. 1. mgr. 20. gr. 
hgl. en vissulega hefði það komið til greina í báðum þessum málum. 
201 Rafræna útgáfu af fyrirmælunum má nálgast á þessari vefslóð: 
http://www.rikissaksoknari.is/media/frettir/RS-11-2009-Nidurfelling-saksoknar-.pdf 
202 Reifun málanna er að finna í árskýrslu ríkissaksóknara frá árinu 2007 á bls. 17-18 og í árskýrslu 
ríkissaksóknara frá árinu 2011 á bls. 27-29 en notast var við þá umfjöllun. 
203 Lög um meðferð sakamála ásamt greinargerð, bls. 223. Nánar verður fjallað um lögreglustjórasektir 
(sektargerðir) síðar í þessari ritgerð. 
204 Ársskýrsla 2011, bls. 29. 
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Í a til d-lið 3. mgr. 146. gr. sakamálalaga er að finna upptalningar á aðstæðum sem geta 

réttlætt það að fallið verði frá saksókn. Allar aðstæðurnar eiga það sameiginlegt að 

almannahagsmunir krefjast ekki saksóknar.205 Í a-liðnum eru aðstæður þannig að ekki þykir 

tækt að höfða mál vegna þess að brotið er smávægilegt eða þá að umfangið í verulegu 

ósamræmi við mögulega refsingu. Dæmi um þetta er atvik þar sem 34 ára maður hafði verið 

vistaður í fangaklefa vegna eignaspjalla. Maðurinn fékk að fara á salerni en í þeirri ferð þá 

reyndi hann að slá fangavörð en fangavörðurinn náði að koma sér hjá högginu. Þar sem brotið 

var talið smávægilegt og fangavörðurinn hlaut enga áverka þá var fallið frá saksókn.206 Með 

b-lið ákvæðisins var ætlunin að lögfesta sérstaklega heimild til þess að falla frá saksókn ef 

sakborningur og brotaþoli næðu sáttum. Hér getur sáttamiðlun átt við en einnig á það við 

þegar þessir aðilar hafa náð sáttum með öðru móti.207 Sem dæmi um þessa framkvæmd vegna 

brota gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. má nefna tilvik þar sem mjög ölvaður maður var til vandræða 

á bensínstöð og tveir lögreglumenn voru sendir á vettvang. Maðurinn hrinti einum 

lögreglumannanna og kýldi þann sama í bringuna en hinn lögreglumanninn kýldi maðurinn í 

andlitið. Maðurinn var síðan handtekinn. Lögreglumennirnir hlutu ekki áverka við þetta. 

Maðurinn og lögreglumennirnir samþykktu sáttamiðlun og lauk málinu þannig en fram kom 

að maðurinn hafi iðrast gjörða sinna.208 Samkvæmt c-lið ákvæðisins er heimilt að falla frá 

saksókn ef gerandi virðist vera ósakhæfur en sett er skilyrði um að aðstæður hans séu þannig 

að öryggisráðstafanir eru ekki nauðsynlegar. Það mætti nefna fjölmörg tilvik þar sem þessari 

heimild hefur verið beitt en hér verður minnst á tilvik þar sem sami maður réðist í tvígang á 

lögreglumenn þannig að lögreglumenn hlutu væga áverka. Í fyrra skiptið hafði maðurinn 

ráðist á lögreglumann þegar verið var að færa manninn á milli fangaklefa en í seinna skiptið 

hafði maðurinn slegið lögreglumann í andlitið með flötum lófa þegar lögreglumaðurinn hafði 

afskipti af manninum í verslun, maðurinn hafði verið með ónæði þar. Skýrsla geðlæknis lá 

fyrir og talið var að maðurinn væri haldinn alvarlegum geðsjúkdómi en verulegur vafi var um 

sakhæfi mannsins. Ekki var talið að öryggisgæsla væri nauðsynleg og því var fallið frá 

saksókn.209 Í d-liðnum er síðan fjallað um að ekki sé rétt að höfða mál ef brotið hefur valdið 

sakborningi verulegum þjáningum eða sérstakar ástæður mæli gegn saksókn. Dæmi um þetta 

er mál þar sem nokkrir óeinkennisklæddir lögreglumenn voru við eftirlit á veitingastað þegar 

þrír gestir staðarins veittust að lögreglumönnunum með því að ýta við þeim og slá til þeirra. 
                                                        
205 Lög um meðferð sakamála ásamt greinargerð, bls. 224. 
206 Ársskýrsla 2011, bls. 28. 
207 Lög um meðferð sakamála ásamt greinargerð, bls. 224. Nánar er fjallað um sáttamiðlun sem úrræði vegna 
brota gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. síðar í þessum kafla. 
208 Ársskýrsla 2007, bls. 18. 
209 Ársskýrsla 2007, bls. 17. 
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Gestirnir höfðu verið ósáttir með vinnu lögreglumanna á staðnum. Atvik á vettvangi voru 

metin þannig að rétt væri að falla frá saksókn enda kröfðust almannahagsmunir þess ekki að 

mál yrði höfðað.210  

Að lokum verður að nefna 4. mgr. 146. gr. sakamálalaga þar sem kemur fram að heimilt 

sé að falla frá saksókn þeirra brota sem skipta litlu máli við ákvörðun refsingar. Þetta má sjá 

framkvæmd í máli þar sem lögreglumenn voru að handtaka mann í þágu rannsóknar máls en 

við handtökuna sló maðurinn lögreglumann í höfuðið. Lögreglumaðurinn hlaut smávægilega 

áverka við þetta högg. Maðurinn hafði einnig hótað þeim lögreglumönnum sem stóðu að 

handtökunni. Maðurinn var síðan dæmdur fyrir önnur brot eftir þetta. Talið var að umrædd 

háttsemi hefði ekki haft nein áhrif á refsiákvörðun ef málin hefðu verið dæmd saman, sbr. 78. 

gr. hgl. og því var fallið frá saksókn.211 

8.2.4. Önnur úrræði? 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður farið yfir tvö möguleg úrræði vegna brota gegn 1. mgr. 

106. gr. hgl., þ.e. lögreglustjórasektir og sáttamiðlun. Eins og staðan er í dag, þá er ekki 

heimilt að ljúka málum sem varða við 1. mgr. 106. gr. hgl. með lögreglustjórasekt eða 

sáttamiðlun. Farið er yfir kosti og galla beggja þessara úrræða með tilliti til varnaðaráhrifa 

ákvæðisins og sjónarmiða um tilgang og réttlætingu refsinga. Rétt er að hafa í huga að í 

ritgerðinni hefur áður verið farið yfir ákveðnar hugmyndir um verklag við rannsókn lögreglu 

á brotum gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. en það miðar einnig að því að hægt sé að ljúka málum 

með þessum tveimur úrræðum. 

8.2.4.1. Lögreglustjórasektir 

Eins og fram hefur komið þá er málssókn sjálfkrafa hætt ef mál fer í þann farveg að vera lokið 

með lögreglustjórasekt, sbr. 148. eða 149. gr. sakamálalaga en þá er máli lokið með greiðslu 

sektar án þess að málsókn fari fram. Ef ekki tekst að ljúka máli á þennan máta, verður að taka 

ákvörðun um saksókn eftir almennum reglum. Hér verður aðeins fjallað um 149. gr. en 1. 

mgr. þeirrar lagagreinar er svohljóðandi: 

 
Nú berst lögreglustjóra kæra um brot sem heyrir undir ákæruvald hans eða lögregla stendur 
mann að slíku broti og lögreglustjóri telur viðurlög við brotinu ekki fara fram úr sekt að 
tiltekinni fjárhæð samkvæmt reglugerð sem ráðherra setur skv. 1. mgr. 151. gr., sviptingu 
réttinda eða upptöku eigna. Getur lögreglustjóri þá bréflega, innan mánaðar frá því að honum 
barst kæran, gefið sakborningi kost á að ljúka málinu með því að gangast undir hæfileg viðurlög 
ásamt greiðslu sakarkostnaðar. Gangist sakborningur undir ákvörðun viðurlaga hafa þau 

                                                        
210 Ársskýrsla 2011, bls. 27. 
211 Ársskýrsla 2007, bls. 18. 



74 
 

málalok sama gildi um ítrekunaráhrif og dómur, ef því er að skipta. Hafni sakborningur þessum 
málalokum eða sinni ekki boði lögreglustjóra skal tekin ákvörðun um saksókn eftir almennum 
reglum. 
 

Ráðherra hefur gefið út reglugerð nr. 205/2009, sbr. reglugerð um breytingar nr. 

1049/2012, þar sem fjallað er um lögreglustjórasektir. í 3. gr. þeirrar reglugerðar kemur fram 

að hámarksfjárhæð sektar sé kr. 500.000. Í 8. gr. reglugerðarinnar er að finna ítarlegar 

leiðbeiningar um hvernig meðferð málsins eigi að fara fram. 

Í 3. mgr. 149. gr. sakamálalaga kemur fram að það sé hlutverk ríkissaksóknara að ákveða 

hvaða brot megi fara þessa umræddu leið og hvaða viðurlögum sé heimilt að beita hverju 

sinni. Nauðsynlegt er að refsingar fyrir afbrot séu fyrirsjáanlegar og að gætt sé að jafnræði við 

ákvörðun viðurlaga. Ríkissaksóknari uppfyllir þær kröfur með því að halda úti skrá yfir brot 

sem heimilt er að ljúka með lögreglustjórasekt, sbr. 1. mgr. 149. gr. sakamálalaga en í þeirri 

skrá koma einnig fram leiðbeiningar um sektarfjárhæð hverju sinni. Skráin sem um ræðir 

kemur fram í fyrirmælum ríkissaksóknara nr. RS 2/2009.212 Í þessari skrá eru talin upp þau 

brot sem falla undir þessa heimild en brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. er ekki eitt af þeim 

brotum.213 Þannig er lögreglustjóra ekki heimilt að ljúka málum sem varða brot gegn 1. mgr. 

106. hgl. með sektargerð, jafnvel þrátt fyrir brotin séu talin minni háttar og sakarferill geranda 

enginn.  

Eins og fram hefur komið í umfjöllun um ákvæði 1. mgr. 106. gr. hgl. var heimild til 

fjársektar komið inn í ákvæðið með 11. gr. laga nr. 101/1976. Það þótti nauðsynlegt vegna 

þess að heimild til fjársektar er að finna í 2. mgr. 106. gr. hgl. og oft á tíðum er það vafamál 

hvort minni háttar brot gegn 1. mgr. geti fallið undir 2. mgr. 106. gr. hgl. Hins vegar er ekki 

að sjá í dómaframkvæmt að fjársekt hafi verið beitt nema í takmörkuðum tilvikum sem 

viðurlög við broti gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. en eins og áður hefur komið fram er 

fangelsisrefsing dæmd að jafnaði við lægri mörk refsirammans fyrir minni háttar brot ef 

sakarferill hins dæmda hefur ekki áhrif á ákvörðun refsingar. Með breytingarlögum nr. 

25/2007 var mælt fyrir um þyngri refsingar fyrir brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. þar sem m.a. 

lögreglumenn voru brotaþolar. Það er því ljóst að ef lögreglustjórum yrði heimilað að ljúka 

þessum brotum, þá minni háttar, með sektargreiðslu yrði farið gegn vilja löggjafans um 

þyngri refsingar í þessum málaflokki. Hins vegar verður að líta til þeirrar umfjöllunar um 

töluverðan fjölda brota sem ekki fara til dómstóla þrátt fyrir að gerandi hafi ekki neitað þeirri 

                                                        
212 Rafræna útgáfu af fyrirmælunum má nálgast á vefslóðinni: 
http://www.rikissaksoknari.is/media/arsskyrslur/RS-2-2009-.pdf 
213 Hins vegar má sjá í 2.16. kafla fyrirmælanna er heimilt að beita lögreglustjórasekt vegna brota gegn 19. gr. 
lögreglulaga sem varðar brot gegn skyldu hins almenna borgara að hlýða fyrirmælum lögreglu. 
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háttsemi sem honum er gefin að sök eða jafnvel játað hana.214 Ef heimilt væri að ljúka málum 

með lögreglustjórasekt, yrði líklega fleiri málum lokið með viðurlögum og líklega yrðu 

sérstök og almenn varnaðaráhrif ákvæðisins sterkari fyrir vikið auk þess sem álag á dómstóla 

kynni að minnka. Þetta er í samræmi við þær kenningar og sjónarmið um refsingar sem áður 

hefur verið fjallað um í þessari ritgerð en það verður samt að hafa í huga að með þessari 

breytingu yrði samt sem áður ekki gerð vægari krafa um sönnun, sbr. 4. mgr. 149. gr. 

sakamálalaga. 

8.2.4.2. Sáttamiðlun215 

Heimild til þess að ljúka málum með sáttamiðlun er að finna, eins og áður hefur verið lýst, í 

b-lið 3. mgr. 146. gr. sakamálalaga en þar kemur fram að heimilt sé að falla frá saksókn ef 

brotaþoli og sakborningur hafa náð sáttum. Þessi aðferð hefur verið notuð þegar um brot gegn 

1. mgr. 106. gr. hgl. en fallið var frá þeirri framkvæmd eftir skamman reynslutíma.216 Ætlunin 

er að útskýra aðeins sáttamiðlun sem úrræði og fara yfir kosti og galla beitingu þess við 

brotum gegn valdstjórninni, sbr. 1. mgr. 106. gr. hgl.  

Með sáttamiðlun er markmiðið að sætta brotaþola og sakborning þannig að sakborningur 

verði að bera ábyrgð á gerðum sínum og bæta brotaþola fyrir brotið eftir samkomulagi þeirra 

á milli. Þetta úrræði hefur þá kosti að vera mun ódýrara og fljótlegra í meðferð heldur en flest 

önnur úrræði sem í boði eru.217 Þá er litið til framtíðar og reynt að bæta þann skaða sem orðið 

hefur og einnig má nefna að gerandi og þolandi geta rætt frjálslega saman um atvikið en þeir 

hefðu takmarkaðan möguleika á því ef farið væri með málið fyrir dóm. Einnig er meira 

frjálsræði varðandi mögulegar leiðir til þess að betra brotamanninn og til þess að bæta fyrir 

brotið.218 Þá hefur þetta þá kosti að brotaþoli hefur meira um farveg málsins að segja heldur 

en við venjulega meðferð innan kerfisins þar sem meiri áhersla er lögð á að refsa geranda.219 

En venjuleg meðferð refsimáls hefur verið gagnrýnd á þeim grundvelli að hún taki lítið tillit 

til þarfa brotaþola.220 Ríkissaksóknari hefur sett fram verklag við sáttameðferð en núgildandi 

                                                        
214 Þetta er byggt á athugun minni á málum í LÖKE og hjá ríkissaksóknara, sbr. umfjöllun um þegar rannsókn er 
hætt hjá lögreglu og niðurfellingu mála hjá ríkissaksóknara. 
215 Þann 16. apríl 2014 ræddi ég við Kolbrúnu Benediktsdóttur, saksóknara hjá embætti ríkissaksóknara, um 
sáttamiðlun vegna brota gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. en Kolbrún hafði ásamt öðrum umsjón með verkefninu. Vísað 
er til skriflegra og munnlegra heimilda þar sem á við en Kolbrún veitti mér góðfúslega heimild til þess að vísa til 
nokkurra atriða sem komu fram í samtali okkar. 
216 Kolbrún Benediktsdóttir (Munnleg heimild), 16. apríl 2014. 
217 Kolbrún Benediktsdóttir: „Sáttamiðlun í sakamálum“, bls. 308-309. 
218 Skýrsla nefndar um tilraunaverkefnið Hringinn og ný úrræði vegna afbrota ungmenna, bls. 22-23. 
219Skýrsla nefndar um tilraunaverkefnið Hringinn og ný úrræði vegna afbrota ungmenna, bls. 19. 
220 Beth Grothe Nielsen: Straf hvad ellers?, bls. 146. 
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reglur varðandi þetta er að finna í fyrirmælum nr. RS 1/2011.221 Í þessum fyrirmælum kemur 

fram að ákærandi eigi að meta hvert mál fyrir sig og kanna hvort sáttamiðlun sé möguleg. Þá 

eru tiltekin ákveðin brot sem hægt er að ljúka með sáttamiðlun en brot gegn 1. mgr. 106. gr. 

hgl. eru ekki í þeirri upptalningu. Mál sem vísað er til sáttamiðlunar verða að vera minni 

háttar brot, sakborningur verður að hafa játað háttsemina og æskilegt er að hann sé ekki eldri 

en 21 árs en það er ekki skilyrði og að líkleg niðurstaða varðandi framhald málsins ef 

sáttamiðlunar nyti ekki við, væri skilorðsbundin ákærufrestun, sektir eða skilorðsbundið 

fangelsi. Það má einnig ætla að sakarferill geranda geti ekki verið stórvægilegur til þess að 

hentugt sé að vísa máli til sáttamiðlunar. Síðan verður að hafa í huga að ef ekki næst 

samkomulag við sáttamiðlun milli brotaþola og sakbornings eða þá að sakborningur stendur 

ekki við samkomulag, þá fer málið hefðbundna leið innan réttarvörslukerfisins, sbr. 3. mgr. 6. 

gr. II. hluta áðurnefndra fyrirmæla ríkissaksóknara nr. RS 1/2011. 

Hér er búið að fara almennt yfir sáttamiðlun og verður að taka fram að þrátt fyrir að ýmsir 

kostir hafi verið nefndir hér til sögunnar varðandi þetta fyrirkomulag, er auðsjáanlegt að 

ákveðnir ókostir eða gallar geta verið þegar brotið snýr að valdstjórninni. Heimild til þess að 

vísa brotum sem varða 1. mgr. 106. gr. hgl. til sáttamiðlunar var afnumin með fyrirmælum RS 

1/2011 en það var vegna þess að lögreglumenn sem urðu fyrir brotinu virtust taka fálega í þá 

hugmynd að hitta geranda og ná fram sátt í málinu.222 Á fimm ára tímabili var alls níu málum 

lokið með sáttamiðlun en í 16 málum var sáttamiðlun hafnað og í tveimur málum lá afstaða 

brotaþola ekki fyrir.223 Hafa verður í huga að aðeins minni háttar brot gegn 1. mgr. 106. gr. 

hgl. gátu átt hér við, þ.e. þau tilvik þar sem lögreglumenn hafa hlotið enga eða smávægilega 

áverka af háttsemi geranda og verknaðaraðferðir voru t.d. að ýta við eða slá lögreglumann 

með flötum lófa eða þá að hóta lögreglumanni líkamsmeiðingum við vissar aðstæður.224 

Helstu rök þeirra sem voru á móti því að brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. gæti farið í 

sáttamiðlun voru á tvo vegu. Í fyrsta lagi var það að verndarhagsmunir ákvæðisins væru 

opinberir og því væri ekki verið að brjóta persónulega á lögreglumönnum. Þannig ætti 

lögreglumaðurinn sem varð fyrir árásinni ekki að taka afstöðu til þess hvort málinu yrði lokið 

með sáttamiðlun. Í öðru lagi var með þessu verið að gera lítið úr brotum gegn 1. mgr. 106. gr. 

hgl. en það væri ekki í samræmi við þá lagabreytingu sem átti sér stað með lögum nr. 25/2007 

                                                        
221 Fyrirmælin má finna á vefslóð: http://www.rikissaksoknari.is/media/arsskyrslur/RS-1-2011-Fyrirmaeli---
sattamidlun.pdf 
222 Kolbrún Benediktsdóttir (Munnleg heimild), 16. apríl 2014. 
223 Í öllum þeim tilvikum þar sem sáttamiðlun var hafnað, var það að hálfu lögreglumanns sem brotaþola. 
Kolbrún Benediktsdóttir (Munnleg heimild), 16. apríl 2014. 
224 Kolbrún Benediktsdóttir: „Mediation in cases concerning offences against police officers“, bls. 29-30. 
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um þyngingu á refsingu vegna þessara brota gegn lögreglu.225 Með þessa gagnrýni í huga hafa 

verið settar fram hugmyndir um leiðir sem myndu þá fela í sér að aðrir lögreglumenn en þeir 

sem urðu fyrir árásinni myndu mæta sem fulltrúar lögreglu í sáttamiðlun en það myndi þá 

minnka áhrif úrræðisins þar sem reiknað er með að þetta sé úrræði bæði fyrir sakborning og 

brotaþola.226  

Eins og áður hefur komið fram í þessari ritgerð, geta lögreglumenn ekki gert kröfu um að 

mál verði höfðað vegna brota á 1. mgr. 106. gr. hgl. og því er væri hægt að undanskilja 

samþykki lögreglumanns sem brotaþola í skilyrðum fyrir sáttarmiðlun í þessum málum. Eðli 

brotsins er þannig að líklega er ekki rétt að lögreglumaður mæti sem brotaþoli til 

sáttamiðlunar vegna þess að hann er ekki bær til þess að gera samning við geranda þannig að 

fallið verði frá saksókn. Ákærandi gæti því tekið ákvörðun um sáttamiðlun ef önnur skilyrði 

eru uppfyllt. Eðlilegt væri að lögreglustjóri eða fulltrúi hans myndi síðan mæta fyrir hönd 

lögregluembættis til sáttamiðlunar. Það er mikilvægt að sá sem mætir fyrir hönd 

lögregluembættis sé bær til þess að taka ákvörðun um framhald málsins.  

Fallast má að einhverju leyti á síðari rökin sem hafa komið fram varðandi að það að beita 

sáttamiðlun væri ekki í samræmi við vilja löggjafans, sbr. lög nr. 25/2007 þar sem ætlunin var 

að þyngja refsingu fyrir þessi brot. Hins vegar má benda á það að undir sáttamiðlun geta 

aðeins fallið minni háttar brot sem m.a. getur lokið með skilorðsbundinni ákærufrestun eða 

skilorðsbundnu fangelsi en það getur haft takmörkuð varnaðaráhrif. Með sáttamiðlun þarf 

gerandi að horfast í augu við brot sitt og skilningur hans á starfi lögreglu mun líklega aukast, 

sem gerir það að verkum að ólíklegra er að hann beiti lögreglumann ofbeldi eða hóti honum 

slíku aftur. Það má því telja að sáttamiðlun uppfylli kröfur um sérstöku varnaðaráhrifin en það 

má þó deila um hvort almenn varnaðaráhrif séu til staðar við slíka meðferð máls. 

 

 

 

                                                        
225 Kolbrún Benediktsdóttir: „Mediation in cases concerning offences against police officers“, bls. 31. 
226 Kolbrún Benediktsdóttir: „Mediation in cases concerning offences against police officers“, bls. 31-32. 
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9. Niðurstöður 

Í upphafi ritgerðarinnar var farið yfir þróun 1. mgr. 106. gr. hgl. frá fyrstu hegningarlögum 

Íslendinga frá árinu 1869. Í frumvarpi því er varð af hegningarlögum nr. 19/1940 kemur fram 

að ekki sé um efnislega breytingu frá þágildandi ákvæðum um ofbeldi eða hótanir gegn 

opinberum starfsmönnum. Hins vegar var ekki að finna ítarlegar leiðbeiningar í 

hegningarlögunum frá árinu 1869 um hvers konar háttsemi gæti fallið undir að vera ofbeldi 

eða hótanir gagnvart opinberum starfsmönnum. Fleiri álitaefni hafa komið upp með árunum 

en dómstólar, framkvæmdarvaldið og fræðimenn hafa í framkvæmd markað inntak 

ákvæðisins sem um ræðir. Í ritgerðinni var lögð áhersla á ákveðin atriði sem hafa verið talin á 

mörkum þess að falla undir ákvæðið.  

1. mgr. 106. gr. hgl. lýsir samhverfu broti en þá er ekki gerð krafa um að tiltekin afleiðing 

þurfi að koma fram til þess að brotið sé fullframið. Þannig þarf ekki að sýna fram á að ofbeldi 

gegn lögreglumönnum hafi skilið eftir sig einhverja áverka á lögreglumanninum. Þá er ekki 

skilyrði að hótanir hafi vakið ótta hjá lögreglumönnum, sbr. Hrd. 18. desember 2008 

(262/2008) en einnig er hægt að líta til túlkunar á norska ákvæðinu varðandi þetta álitaefni, 

sbr. Rt. 2004, bls. 1969. 

Af umfjöllun um ofbeldi að dæma, þá geta margar verknaðaraðferðir komið til greina. Það 

að hrækja á lögreglumann virðist vera viðurkennt af dómstólum hér á landi sem ofbeldi. Þessi 

skilningur virðist vera í samræmi við danskan rétt upp að vissu marki. Það mætti færa fyrir 

því rök að þegar hrækt er á fatnað lögreglumanna, þá myndi vera eðlilegra að fella þá 

háttsemi undir ærumeiðandi móðganir, sbr. b-lið 2. tölul. 1. mgr. 242. gr. hgl. Einnig var 

fjallað um þá verknaðaraðferð að ýta við eða hrinda lögreglumanni við skyldustörf. Ljóst er 

miðað við dómaframkvæmd að ef þessi háttsemi leiðir til líkamstjóns lögreglumanns, þá 

fellur hún undir það að vera ofbeldi samkvæmt 1. mgr. 106. gr. hgl. Ef verknaður leiðir ekki 

til líkamsstjóns, þá er hægt að líta til Hrd. 1993, bls. 357, þar sem að sá verknaður að ýta 

lögreglumanni taldist vera ofbeldi en við þá niðurstöðu hefur líklega verið litið heildstætt á 

atvik málsins. Það að stjaka við lögreglumanni myndi líklega falla undir 2. mgr. 106. gr. hgl. 

frekar en 1. mgr. en ef háttsemin er til þess að fallin að valda líkamstjóni, þá ætti 1. mgr. 106. 

gr. hgl. eiga við, sbr. Hrd. 22. febrúar 2007 (356/2006). Að lokum var farið yfir hversu langt 

menn mættu ganga með mótþróa við handtöku án þess að háttsemin yrði talin falla undir brot 

gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. Ljóst þykir af dómaframkvæmd að ef sá sem á að handtaka, beitir 
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þeim aðferðum sem jafnan myndu falla undir ofbeldishugtakið, þá er um að ræða brot gegn 1. 

mgr. 106. gr. hgl. Dómstólar hafa gengið enn lengra í túlkun sinni á þessu álitaefni, sbr. Hérd. 

Norðeyst 19. mars 2014 (S-146/2013). Ef mótþrói við handtöku verður til þess að 

lögreglumenn hljóti meiðsli, þá er líkindaásetningi beitt og um brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. 

er að ræða. Ef menn myndu t.d. halda að sér höndum eða halda sér fast í eitthvað til þess að 

koma í veg fyrir handtöku, þá myndi það ekki falla undir ofbeldishugtak 1. mgr. 106. gr. hgl. 

en slík háttsemi gæti hins vegar verið brot gegn 2. mgr. 106. gr. hgl. Ef túlkun á íslenska 

ákvæðinu er borin saman við samskonar ákvæði í norrænum rétti, má sjá að sambærileg 

sjónarmið eru lögð til grundvallar. Bornar voru saman refsingar milli landa en ekki var hægt 

að greina marktækan mun á lengd dæmdrar fangelsisrefsingar. Það mátti sjá að meginreglan í 

Danmörku, Noregi og Svíþjóð var að fangelsisrefsingin væri óskilorðsbundin vegna brota 

gegn lögreglumönnum en á Íslandi er meginreglan að fangelsisrefsing er skilorðsbundin 

vegna sömu brota. 

Verndarhagsmunir 1. mgr. 106. gr. hgl. eru bæði opinberir og persónulegir. Staða 

lögreglumanna sem brotaþola er þó sérstök en opinberum hagsmunum er gefið mun meira 

vægi í ákvæðinu. Það kemur helst fram í því að lögreglumenn fara ekki með forræði málsins 

en njóta samt venjulegra réttinda brotaþola. Ef hið opinbera ákveður hins vegar að fara ekki 

með mál lengra á grundvelli 1. mgr. 106. gr. hgl. vegna þess að háttsemin á ekki við ákvæðið, 

geta lögreglumenn lagt fram kæru vegna líkamsmeiðinga eða hótana eins og aðrir. Bornar 

voru saman refsingar í dómaframkvæmd vegna brota gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. og almenn 

ákvæði hegningarlaga um líkamsmeiðingar en af skoðun mátti greina að refsingarnar voru 

ívið hærri vegna brota gegn 1. mgr. 106. gr. hgl.  

Fjallað var um kenningar um tilgang og réttlætingu refsinga vegna afbrota en í framhaldi 

af því var farið yfir framkvæmdina varðandi brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. hjá lögreglu og 

ríkissaksóknara með tilliti varnaðaráhrifa. Af umfjöllun um framkvæmdina hjá 

ríkissaksóknara að dæma, þá var virtist hún vera að mestu leyti í samræmi við þá 

skilgreiningu á ákvæðinu sem sett var fram í ritgerðinni. Sjá mátti að flest þeirra mála sem 

voru felld niður vegna lélegrar sönnunarstöðu sem að einhverju leyti mátti rekja til rannsóknar 

lögreglu. Af umfjöllun í ritgerðinni má ráða að lögregluembætti hafi heimild til þess að hætta 

rannsókn þessara mála þrátt fyrir að ríkissaksóknari fari með ákæruvaldið. Einnig má greina 

af dómaframkvæmd að lögreglumenn við sem vinna við sama embætti og brotaþoli, teljast 

ekki vera vanhæfir til þess að fara með rannsókn málsins ef tengsl þeirra eru ekki meiri en 

venjuleg starfstengsl. Líklega mætti gagnrýna þetta fyrirkomulag á grundvelli 

traustssjónarmiða  og þá í alvarlegri málum og þar sem ágreiningur er um málsatvik. Þegar 
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málsmeðferðin var skoðuð hjá lögregluembættunum, mátt sjá að rétt tæplega helmingur 

þessara mála fóru ekki áfram til ríkissaksóknara. Ástæðurnar fyrir því að rannsókn máls hafði 

verið hætt hjá lögreglu voru margvíslegar, t.d. skortur á sönnun, lýsingar á ætluðum brotum 

ekki nægilegar eða lögreglumenn ætluðu ekki að gera refsi- eða bótakröfur í málinu. Einnig 

var að finna mál þar sem ætla mætti að sakfelling hafi verið líkleg út frá gögnum málsins, þ.e. 

sakborningur hafði t.d. játað brotið í skýrslutöku. Slík framkvæmd er líklega ekki til þess að 

auka varnaðaráhrif ákvæðisins og því voru settar fram hugmyndir um úrræði til þess að ljúka 

minni háttar málum án saksóknar. 

Úrræðin sem voru nefnd til sögunnar eru lögreglustjórasektir og sáttamiðlun. Sáttmiðlun 

hefur áður verið reynd sem úrræði vegna minni háttar brota gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. en hætt 

var við það vegna lítillar undirtektar hjá þeim lögreglumönnum sem brotið var gegn og ekki 

er lengur heimild til þess að ljúka þessum málum með sáttamiðlun. Leggja verður áherslu á að 

þeirri framkvæmd var hætt af praktískum ástæðum en ekki vegna þess að lagalegur 

grundvöllur hafi ekki verið til staðar. Settar voru fram hugmyndir um að sáttamiðlun myndi 

fara fram í þessum málum án aðkomu þeirra lögreglumanna sem urðu fyrir brotinu en stað 

þeirra myndi lögreglustjóri eða fulltrúi hans mæta á fund með geranda. Líklega myndi 

sáttamiðlun uppfylla kröfur um sérstök varnaðaráhrif en hafa lítil almenn varnaðaráhrif. 

Sáttamiðlun getur aðeins átt við í takmarkatilvikum, þ.e þegar brotið er minni háttar og 

sáttamiðlun er talin geta haft raunveruleg áhrif á gerandann þannig að ólíklegt væri að hann 

myndi brjóta aftur gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. Því verður að telja, með ofangreindar 

athugasemdir í huga, að sáttamiðlun geti verið hentugt úrræði vegna brota gegn 1. mgr. 106. 

gr. hgl. Lögreglustjórasektir voru hitt mögulega úrræðið sem fjallað var um en ekki er heimilt 

að beita þessu úrræði vegna brota gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. Af þeirri skoðun sem fór fram á 

málum í LÖKE sem skráð eru undir 1. mgr. 106. gr. hgl. verður að telja að fjölda mála væri 

hægt að ljúka með lögreglustjórasekt. Það væru aðeins minni háttar brot sem myndu falla 

undir það úrræði. Ef þetta úrræði væri til staðar, myndi það líklega hafa aukin almenn og 

sérstök varnaðaráhrif þar sem hærra hlutfalli mála yrði lokið með viðurlögum og 

málsmeðferðin yrði hraðari. Einnig er vert að minnast á að þau brot sem yrði lokið með 

lögreglustjórasekt, hefðu ítrekunaráhrif. Út frá núverandi framkvæmd, með tilliti til 

sjónarmiða um varnaðaráhrif, verður að leggja það til að heimilt verði að ljúka málum, er 

varða brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl., með lögreglustjórasekt. 
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