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1 Inngangur 

Allir geta verið sammála Birni Jörundi Friðbjörnssyni um að frelsið sé yndislegt og að á 

því munum við seint verða leið. Réttur til frelsis er ennfremur stjórnarskrárvarinn því að í 

67. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/19441 segir að engan megi svipta frelsi 

nema samkvæmt heimild í lögum. Þá er það refsivert samkvæmt 226. gr. almennu 

hegningarlaganna nr. 19/19402 að svipta annan mann frelsi að viðurlögðu fangelsi allt að 

4 árum. Frelsissvipting kemur einnig fram sem afbrot í 193. gr. og 227. gr. hgl. Hefting á 

frelsi einstaklings er því í hópi alvarlegustu afbrota sem hægt er að fremja hérlendis sem 

og annars staðar í heiminum.  

Á síðastliðnum árum hefur borið æ meira á frelsissviptingarmálum í íslensku 

samfélagi og oft á tíðum í tengslum við einhvers konar uppgjör milli meðlima í 

undirheimunum, til að mynda við framkvæmd á svokölluðum handrukkunum. Upp hafa 

komið mál þar sem einstaklingar hafa verið sviptir frelsi sínu svo dögum skipti og látnir 

sæta ótrúlegustu barsmíðum, fjölskyldumeðlimum þeirra hótað og jafnvel eru til atvik þar 

sem að einstaklingar hafa verið sprautaðir með notuðum sprautunálum.3 Það verður að 

teljast hægara sagt en gert að komast yfir slíka meðferð og vinna úr slíkri reynslu og eru 

þess mörg dæmi um að brotaþolar greinist með áfallastreituröskun en einnig eru dæmi 

þess að þolendur slíks ofbeldis þurfi hreinlega að flytja búferli sín út á land eða frá sínum 

heimabæ.4 

Þetta eru þó ekki einu málin þar sem frelsissviptingar eiga sér stað, því ákvæði 226. 

gr. hgl. hefur ekki að geyma nein fastákveðin tímamörk á frelsissviptingunni sjálfri 

þannig ekki er nauðsynlegt að um langvarandi sviptingu á frelsi sé að ræða. Það getur því 

oft verið erfitt að átta sig á því hvenær hin raunverulega frelsissvipting hefst, en til eru 

dæmi þess að dómstólar hafi talið tuttugu til þrjátíu mínútur duga til að um sé að ræða 

frelsissviptingu.5 

                                                
1 Hér eftir verður stjórnarskrá lýðveldisins Íslands skammstöfuð stjskr. 
2 Hér eftir verða almennu hegningarlögin skammstöfuð hgl. 
3 „3 ára fangelsi fyrir hrottafengna árás: Migu og helltu kertavaxi yfir fórnarlambið og smituðu af 
lifrarbólgu“,http://www.pressan.is/frettir/lesafrett/3-ara-fangelsi-fyrir-hrottafengna-handrukkun-migu-og-
helltu-kertavaxi-yfir-fornar--lambid-og-smitudu-af-lifrarbolgu. 
4 Fanney Birna Jónsdóttir: „Stokkseyrarmálið: Ég þori ekki að vera í Reykjavík“, 
http://www.visir.is/stokkseyrarmalid---eg-thori-ekki-ad-vera-i-reykjavik-/article/2013131209040. Hér má  
einnig benda á vitnisburð brotaþola í Hérd. Reykn. 26. nóvember 2010 (S-552/2010) sem farið er yfir í 
kafla 2.4. Í málinu sagðist brotaþoli hafa neyðst til þess að flytja frá Reykjanesbæ til að fjarlægjast 
árásarmenn sína. 
5 Hrd. 13. maí 2015 (65/2015). 
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Meginefni þessarar ritgerðar verður að skoða 226. gr. hgl., það er að segja þau tilvik 

þar sem refsiverð frelsissvipting á sér stað, í þaula og bera saman bækur við hliðstætt 

ákvæði í dönsku hegningarlögunum og þá verða einnig horft sérstaklega til hvaða 

háttsemi það er sem sætir ákæru fyrir 2. mgr. 226. gr. hgl. Í öðrum kafla ritgerðarinnar 

verður fjallað almennt um ákvæði 226. gr. hgl., bæði hvað varðar uppruna ákvæðisins og 

einnig fræðileg atriði í tengslum við beitingu ákvæðisins í íslenskum refsirétti. Í þriðja 

kafla verður fjallað um þau skilyrði sem þurfa að vera uppfyllt til að um brot á 1. og 2. 

mgr. 226. gr. hgl. sé að ræða og hvernig dómstólar landsins meta þær aðstæður sem uppi 

eru í hverju máli fyrir sig, m.a. hvað varðar tímalengd frelsissviptingar og ásetning 

geranda. Í fjórða kafla ritgerðarinnar verður ákvæði 226. gr. hgl. borið saman við ákvæði 

225. gr. hgl. um ólögmæta nauðung. Fjallað verður um sameiginleg einkenni ákvæðanna 

og reynt að greina hvaða háttsemi á undir hvort ákvæði, en í framkvæmdinni er oft mjótt 

á milli. 

Í fimmta kafla verður fjallað um hliðstætt ákvæði dönsku hegningarlaganna um 

frelsissviptingu og kenningar danskra fræðimanna bornar saman við íslenska og danska 

dómaframkvæmda, sérstaklega með tilliti til háttsemi sem einnig gæti átt undir rán 

samkvæmt 252. gr. hgl. eða fjárkúgun í 251. gr. hgl. Í sjötta kafla verður síðan gerð 

ítarleg úttekt á háttsemi sem er talin varða við handrukkun eða sambærileg mál þar sem 

frelsissviptingu er beitt sem verknaðaraðferð. Farið verður yfir hugtakið handrukkun, 

enda ekki um að ræða hugtak sem hefur verið skilgreint lögfræðilega. Skoðuð verður 

réttarþróun ákvæðisins, það er að segja hvernig háttsemi eru að sæta ákæru fyrir 226. gr. 

hgl. í dag samanborið við síðasta áratug. Þá verður reynt að leitast við að sjá í hvaða 

tilvikum sakfellt er fyrir 251. gr. eða 252. gr. hgl. samhliða frelsissviptingarákvæðinu í 

226. gr. hgl.  

Að lokum verða niðurstöður ritgerðarinnar dregnar saman í sjöunda kafla. 
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2 Almennt um 1. og 2. mgr. 226. gr. hgl., sem fjalla um bann við 

frelsissviptingu  

2.1 Uppruni og uppbygging ákvæðisins 

Ákvæðið hefur í grunninn staðið óbreytt frá setningu hgl. árið 1940. Ákvæðið má finna í 

24. kafla laganna sem fjallar um refsiverðar árásir á athafnafrelsi manna, þ.e. rétt manna 

til að stjórna sjálfir gerðum sínum eða láta eitthvað ógert. Með breytingarlögum nr. 

82/1998 ákvað Alþingi að afnema varðhald sem fullnustuúrræði og var ákvæðinu breytt 

ásamt öðrum ákvæðum hgl. í samræmi við þá breytingu. Þess utan hefur það engum 

breytingum tekið. Í dag hljóðar 1. mgr. 226. gr. hgl. svo: „Hver sá sem sviptir annan 

mann frelsi sínu, skal sæta fangelsi allt að 4 árum“, en ákvæðið tók við af 213. gr. 

hegningarlaganna frá árinu 1869.6  

Frelsissvipting sem athöfn kemur einnig fyrir í öðrum ákvæðum hgl. en nánar verður 

vikið að því í kafla 2.2.2. hér á eftir. 

Í 2. mgr. ákvæðisins er ákvæðið þrengt að viðurlagðri harðari refsingu en þar segir: 

„Hafi frelsissvipting verið framin í ávinningsskyni eða verið langvarandi, svo og ef 

maður hefur verið settur í heimildarleysi á geðveikrahæli, fluttur burt í önnur lönd eða 

fenginn mönnum á vald, sem eiga ekki neinn rétt á því, þá skal beita fangelsisrefsingu 

ekki skemur en 1 ár og allt að 16 árum eða ævilangt“. Samkvæmt greinargerð með 

frumvarpi því sem varð að hgl. má sjá að það að láta þann sem beitir frelsissviptingu í 

ávinningsskyni sæta aukinni refsingu var nýmæli í lögunum, sem og það að láta þyngri 

refsingu liggja við því að setja mann í heimildarleysi á geðveikrahæli.7 

Ef litið er aftur í tímann er einn fyrsta dóminn um frelsissviptingu að finna í Hrd. 

1938, bls. 431. Þar var hjónum gefið að sök að hafa svipt vinnukonu sína frelsi sínu en 

þau voru ákærð fyrir brot gegn 2. mls., sbr. 1. mls., 213. gr. hegningarlaganna frá 1869, 

sem samsvarar núverandi 226. gr. Dæmi voru þess efnis að hjónin höfðu læst 

vinnukonuna inni í húsi þeirra þegar þau fóru af bænum en þó var ekki hægt að sanna að 

hún hefði gert neinar tilraunir til þess að komast burt af heimilinu. Hún strauk þó að 

endingu frá hjónunum en fannst látin stuttu seinna. Hæstiréttur féllst á forsendur 

héraðsdóms þess efnis að aðbúð vinnukonunnar á heimili ákærða eiginmannsins og atlæti 

það sem hún varð fyrir af hans hendi hafi verið til þess fallið að lama algjörlega viljaþrek 

                                                
6 Alþt. 1939-1940, A-deild, bls. 392. 
7 Alþt. 1939-1940, A-deild, bls. 392. 
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hennar til að taka ákvörðun um vistarstað sinn og voru hjónin sakfelld og dæmd til 

refsingar. Aukaréttur Reykjavíkur dæmdi þau bæði til 8 mánaðar betrunarvistar en eftir 

áfrýjun mannsins var dómur hans mildaður niður í 4 mánuði í Hæstarétti. Jónatan 

Þórmundsson nefnir dóminn í bók sinni Afbrot og Refsiábyrgð I í tengslum við yfirferð á 

rýmkandi lögskýringu, enda er í málinu um að ræða sálræna frelsissviptingu mun frekar 

en líkamlega frelsissviptingu, sem er það sem ákvæðið inniheldur. 

Óvíst er hvort að niðurstaða dómsins yrði sú sama myndi málið koma upp í dag og að 

auki er erfitt að ímynda sér að þær aðstæður sem uppi voru í málinu á fjórða áratug 

síðustu aldar geti átt sér stað á okkar tímum.8 

2.2 Hvernig afbrot er frelsissvipting? 

 Verndarhagsmunir og verknaðaraðferð 2.2.1

Verndarhagsmunir skiptast yfirleitt í einstaklingshagsmuni og almannahagsmuni. Til 

dæmis má nefna að kaflar 10 til 14 í hgl., er varða meðal annars brot gegn valdstjórninni, 

eru fyrst og fremst ætlaðir til verndar almannahagsmunum. Á sama tíma má nefna 24. 

kafla hegningarlaganna, er varðar brot gegn frjálsræði manna, en þar eru lögin fyrst og 

fremst fallin til þess að vernda hagsmuni einstaklinga. Vernd 226. gr. hgl. miðast 

samkvæmt því við einstaklingshagsmuni.9 

Í ákvæðum þar sem refsiverndinni er fyrst og fremst ætlað að ná yfir 

einstaklingshagsmuni er það algengt að samþykki geti virkað sem hlutræn 

refsileysisástæða, þannig að samþykkið geri verknaðinn ekki refsinæman. Það verður þó 

að telja að slíkt eigi ekki við um frelsissviptingu, enda er þar um að ræða eitt alvarlegasta 

brot hegningarlaganna. Verður að líta þannig á að löggjafinn telji að það séu ekki 

eingöngu hagsmunir þolanda að opinber rannsókn fari fram, heldur einnig séu í húfi 

hagsmunir almennings og þannig verði háttsemin að sæta ákæru í þágu 

öryggissjónarmiða. Þannig myndi eftirfarandi samþykki sennilega ekki kippa 

refsigrundvellinum undan broti gegn ákvæði 226. gr. nema eitthvað meira lægi undir. 

Fyrirfram samþykki, þegar kemur að 226. gr., er síðan ákveðinn ómöguleiki þar sem þá 

væri í raun engin svipting á frelsi að eiga sér stað enda allt gert með vilja „þolandans“.10 

Ákvæði 226. gr. hgl. er eitt af þeim ákvæðum þar sem látið er duga að lýsa 

verknaðinum almennt og því eru engar ákveðnar lýsingar á verknaðaraðferðum. Eins og 
                                                

8 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 243. 
9 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 58. 
10 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 61. 
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áður segir felur brot gegn 226. gr. hgl. í sér skerðingu á frelsi manna til þess að ráða eigin 

veru- eða dvalarstað. Með frelsissviptingu er ekki átt við skammvinna nauðung eða 

venjulega röskun á högum og þannig er frelsissvipting þrengri útgáfa af nauðung, þar 

sem einungis ákveðin tegund af frelsi fellur undir refsiverndina og auk þess þurfa að vera 

til staðar ákveðin varanleikaeinkenni. Eins og sjá má á Hæstaréttardóminum frá fjórða 

áratug síðustu aldar sem reifaður var í síðasta kafla er þó ekki hægt að einskorða 

verknaðaraðferðina við einföldustu dæmin, eins og að læsa manneskju inni gegn vilja 

hennar. Alltaf þarf að fara fram heildstætt mat á aðstæðum til að sjá hvort að háttsemin 

feli í sér frelsissviptingu.11 

 Önnur ákvæði með frelsissviptingu sem verknaðaraðferð og reglur um 2.2.2

sakartæmingu 

Eins og kom fram í inngangskaflanum er frelsissviptingu einnig að finna sem sjálfstætt 

afbrot í 193. gr. hgl, þar sem segir að það varði fangelsi allt að 16 árum að svipta, eða 

stuðla að því að svipta, foreldra eða forráðamenn valdi eða umsjá yfir ósjálfráða barni. Þá 

má í sama samhengi nefna 227. gr. hgl., en samkvæmt því ákvæði er það refsivert að 

fremja brot gegn 2. mgr. 226. gr. af stórfelldu gáleysi.12  

Frelsissviptingu er einnig að finna sem verknaðaraðferð í öðrum ákvæðum, til að 

mynda 2. tl. 103. gr. hgl., sem segir að fangelsi allt að 2 árum liggi við því að leitast við 

með frelsisskerðingu að fá mann til þess að greiða atkvæði á ákveðinn hátt í kosningum 

til Alþingis, bæjar- eða sveitarstjórna eða annarra opinberra starfa. Svipað ákvæði er 

einnig að finna í sérrefsilögum nr. 2/1995 um hlutafélög og nr. 138/1994 um 

einkahlutafélög þar sem refsing er lögð við því að reyna að hafa áhrif á atkvæði 

einstaklinga með frelsisskerðingu. Þá má finna ákvæði í 14. kafla hgl., er varða brot í 

opinberu starfi, ákvæði sem taka á því þegar einstaklingar eru ólöglega fangelsaðir. 

Áður fyrr var frelsissvipting einnig nefnd í 194. gr. hgl um nauðgun sem ein af 

verknaðaraðferðum en því var breytt með setningu breytingarlaga nr. 40/1992 á hgl. þar 

sem orðið frelsissvipting var tekið úr 194. greininni. Í dag má sjá í síðasta málslið 

ákvæðisins að undir ofbeldi fellur svipting sjálfræðis með innilokun, lyfjum eða öðrum 

sambærilegum hætti. Löggjafinn hefur ekki talið þörf á því að tiltaka frelsissviptingu 

sérstaklega þrátt fyrir að taka þetta sérstaklega fram, en það kemur fram í greinargerðinni 

                                                
11 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 69. 
12 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 69. 
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með frumvarpinu sem varð að lögunum að engin efnisbreyting varðandi aðferðir ætti sér 

stað á ákvæðinu þrátt fyrir að síðasta málsliðnum væri bætt við.13 

Árekstur refsiákvæða getur orðið þegar verknaðarlýsingar tveggja eða jafnvel fleiri 

refsiákvæða taka til eins og sama afbrotsins. Er þá tvennt sem kemur til greina. Annars 

vegar að öllum ákvæðunum sé beitt samtímis um afbrotið eða að annað þeirra tæmi sök 

gagnvart hinum ákvæðunum. Þetta getur haft áhrif því það getur verkað til refsiþyngingar 

ef háttsemi þykir varða við fleiri en eitt sjálfstætt refsiákvæði, en þá er um að ræða 

brotasamsteypu, samanber 77. og 78. gr. hgl.14 

Að því leyti sem frelsissvipting fer fram úr því sem eðlilegt má telja við framkvæmd 

nauðgunar samkvæmt 194. gr., er frelsissvipting sjálfstætt brot í því og í kjölfarið um að 

ræða brotasamsteypu. Frelsissvipting fellur eins og fyrr hefur komið fram undir hugtakið 

ofbeldi samkvæmt 194. gr., enda tæmir 194. gr. sök gagnvart 226. gr. hgl. ef um einn 

samfelldan atburð er að að ræða. Það á þó ekki við ef um tvö aðskilin brot er að ræða, en 

þá væri um að ræða áðurnefnda brotasamsteypu, sbr. 77. gr. hgl. Það þarf því að meta 

hvers konar frelsissviptingu í framhaldi, eða sem undanfarandi verknað, af nauðgun sem 

sjálfstætt brot ef um er að ræða sjálfstætt brot gegn 226. gr. hgl.15 

Til skýringar á þessu má nefna Hrd. 1993, bls. 890. Í ákærunni var háttsemi ákærða 

talin varða við 194. gr. og 226. gr. hgl., en hann hafði farið á vinnustað fyrrum eiginkonu 

sinnar og neytt hana upp í bíl með sér. Því næst hafi hann keyrt bílinn heim til hennar þar 

sem hann nauðgaði henni. Talið var sannað með framburði brotaþola og tveggja vitna að 

ákærði hafi með ofbeldi þröngvað hana til að fylgja sér af vinnustað hennar og inn í 

bifreiðina sem hann síðan ók af staðnum. Ákærði var sakfelldur fyrir nauðgun, eða brot 

gegn 194. gr., en  undanfarandi háttsemi hans var talin eiga undir 225. gr., ólögmæt 

nauðung, sem ákært var fyrir til vara, án nokkurra útskýringa í forsendum dómsins. Var 

ákærði dæmdur í tveggja og hálfs árs fangelsi. Mörkin milli 225. gr. og 226. gr. eru ekki 

alltaf ljós, en um það verður fjallað í kafla 4.16 

Áðurnefnd 193. gr. hgl. verður að sama skapi beitt samhliða 226. gr. hgl ef marka má 

dómaframkvæmd Hæstaréttar. Hér má til að mynda nefna Hrd. 1993, bls. 578. Í málinu 

voru tveir Bandaríkjamenn ákærðir og sakfelldir fyrir að hafa reynt að hafa með sér á 

brott úr landi tvær hálf íslenskar stúlkur. Málavextir voru þeir að móðir stúlknanna, sem 

                                                
13 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 69-70. 
14 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 254. 
15 Jónatan Þórmundsson: „Um kynferðisbrot“, bls. 24. 
16 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 46. 
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var íslensk, hafði búið erlendis og eignast þar stúlkurnar tvær, en annar af hinum ákærðu 

var faðir annarar stúlkunnar. Eftir að upp úr sambandinu milli móðurinnar og ákærða 

slitnaði hafði hún flutt með báðar dætur sínar til Íslands. Í kjölfarið gerði faðir stúlkunnar 

samning við fyrirtæki í heimalandi sínu um að endurheimta dætur sínar frá Íslandi. 

Framkvæmdastjóri þess fyrirtækis var meðákærði hans í málinu. Ætlunarverkið tókst 

ekki betur en svo að mennirnir voru stoppaðir með stúlkurnar á Keflavíkurflugvelli áður 

en þeir gátu komist úr landi.  

Hæstiréttur taldi að 193. gr. hgl. yrði beitt samhliða 226. gr. og voru báðir aðilar 

dæmdir í fangelsi. Sá ákærði sem hafði keypt þjónustuna af fyrirtækinu, faðir annarrar 

stúlkunnar, hlaut vægari dóminn, eða 8 mánuði, en sá sem ákærður var með honum. 

Framkvæmdastjóri fyrirtækisins var sakfelldur fyrir 2. mgr. 226. gr. enda í hans tilviki 

um að ræða frelsissviptingu í ávinningsskyni þar sem faðirinn hafði borgað honum fyrir 

að ræna dóttur sinni. Hlaut hann tveggja ára fangelsisdóm.17 

Ef samþykki barns er til að dreifa, væri líklega eingöngu ákært fyrir 193. gr. hgl., 

enda þá eingöngu verið að brjóta á hagsmunum foreldranna. Það má þó geta þess að slíkt 

mál virðist aldrei hafa komið inn á borð íslenskra dómstóla þannig ómögulegt er að 

fullyrða um að beitingin yrði slík.  Hvorki 193. gr. né 226. gr. hgl. hefur að geyma 

samsetta brotalýsingu en bæði lýsa ákvæðin ástandsbroti, þ.e. frelsissviptingu og 

eftirfarandi ófrelsisástandi. Ef brotið bitnar á ósjálfráða barni virðist Hæstiréttur hafa 

dregið þá línu að koma eigi til kasta beggja ákvæðanna nema ef staðan er þannig að 

samþykki barnsins liggi fyrir eins og áður hefur verið sagt. Enginn rökstuðningur lá fyrir 

í dóminum Hrd. 1993, bls. 578 um hvers vegna ákvæðunum skyldi vera beitt saman.18  

Hér má þó velta fyrir sér hvort að barn geti yfirhöfuð veitt samþykki. Líklegt verður 

að telja að dæturnar tvær í Hrd. 1993, bls. 578 hafi verið á slíkum aldri, að þó að 

samþykki þeirra hefði legið fyrir hefði þrátt fyrir það verið ákært fyrir 193. gr. hgl., 

þannig að þær hafi ekki verið taldar geta gefið samþykki sitt fyrir þessari háttsemi. 

Stúlkurnar voru 6 og 11 ára gamlar en núgildandi barnalög taka ekki á því hvenær börn 

eiga með- eða sjálfsákvörðunarrétt. Almenna reglan er sú að öll börn sem myndað geta 

sínar eigin skoðanir eigi rétt á því að tjá sig um ákvarðanir sem varða líf þeirra með 

einum eða öðrum hætti og að til þeirra sé tekið. Í 202. gr. hgl. er lagt bann gegn því að 

stunda samfarir eða önnur kynferðismök með barni sem ekki hefur náð 15 ára aldri. 

                                                
17 Maðurinn var þó einungis ákærður fyrir brot á 193. gr. hgl. er varðaði stúlkuna hverrar hann var ekki 
faðir.  
18 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 256. 
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Mögulegt er að sömu viðmið gildi hér en slíkt álitamál hefur aldrei komið upp fyrir 

dómstólum á Íslandi.19 

Framkvæmdin hefur augljóslega verið eitthvað á huldu í sambandi við hvort beita 

ætti193. og 226. gr. hgl saman ef miðað er til að mynda við forsendurnar í 

héraðsdóminum í Hrd. 1993, bls. 906, en í málinu hafði ákærði brotist inn í hús og numið 

á brott með sér unga stúlku. Í málinu, sem var rekið fyrir dómstólum á mjög svipuðum 

tíma og mál Bandaríkjamannanna tveggja, taldi héraðsdómur að 193. gr. tæmdi sök 

gagnvart 226. gr. hgl. eins og stæði á í þessu máli, án þess þó að rökstyðja það á einhvern 

sérstakan máta. Fyrir Hæstarétti var hins vegar tekinn af allur vafi um framkvæmdina en 

þar var héraðsdóminum snúið við. Í dómi Hæstaréttar var komist að þeirri niðurstöðu að 

193. gr. tæmdi ekki sök gagnvart 226. gr. hgl. án þess þó að nokkuð í forsendum dómsins 

benti til þess að um væri að ræða tvö brot og þar með brotasamsteypu. Rökstuðningur 

Hæstaréttar var einfaldlega sá að vitna í dóminn um Bandaríkjamennina tvo. Hér virðist 

því einfaldlega vera um að ræða árekstur refsiákvæða.20 

Samkvæmt reglunum um sakartæmingu er ekkert því til fyrirstöðu að láta 193. gr. 

hgl. tæma sök gagnvart 226. gr. hgl. Ákvæðið er bæði með sérhæfðari verknaðarlýsingu 

og hefur mun lengri refsiramma. Það væri þá helst þegar ákært væri fyrir 2. mgr. 226. gr. 

hgl. samhliða 193. gr. hgl, eins og reyndin var með annan af Bandaríkjamönnunum, sem 

ákvæðunum ætti að vera beitt saman samkvæmt hugmyndum fræðanna um sakartæmingu 

enda er þar mun sérhæfðari verknaðarlýsing heldur en hin almenna lýsing í 1. mgr. 226. 

gr. hgl. Síðastnefndir tveir dómar frá árinu 1993 virðast benda til þess að framkvæmdin 

sé ekki slík á Íslandi, en miðað við dóma sem hafa fallið nýlega virðist ekki hafa verið 

beygt út frá þeirri venju að ákvæðunum sé beitt saman og þar af leiðandi sé ekki stuðst 

við sakartæmingu þegar háttsemin á undir bæði ákvæðin.21 

Í 2. tl. 1. mgr. 100. gr. a. hgl. má einnig finna frelsissviptingu sem verknaðaraðferð í 

hryðjuverkabroti. Í ákvæðinu segir að ef frelsissvipting, samkvæmt 226. gr. hgl., sé beitt í 

þeim tilgangi að valda almenningi verulegum ótta eða þvinga með ólögmætum hætti 

íslensk eða erlend stjórnvöld eða alþjóðastofnun til að gera eitthvað eða láta eitthvað 

ógert eða til að veikja eða skaða stjórnskipun eða stjórnmálalegar, efnahagslegar eða 

þjóðfélagslegar undirstöður ríkis skuli refsa fyrir það með allt að ævilöngu fangelsi. 

Aldrei hefur reynt á ákvæðið fyrir íslenskum dómstólum og engar útskýringar fylgdu 

                                                
19 „Hvenær ráða börn sér sjálf?“, http://www.barn.is/um-embaettid/verkefni/hvenaer-rada-boern-sjalf/ 
20 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 256. 
21 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 257. 
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með frumvarpinu um hvernig skyldi beita því, en miðað við fræðin myndi ákvæðið 

augljóslega tæma sök gagnvart 226. gr. hgl. 

Þá má að endingu benda á ákvæði 227. gr. a. hgl. en í því er fjallað um mansal en 

ákvæðið var lögfest með breytingarlögum hgl. nr. 40/2003. Lögin komu í kjölfar 

samþykktar Sameinuðu Þjóðanna á Palermó-samningnum, samningur gegn alþjóðlegri 

og skipulagðri glæpastarfsemi. Ein af bókunum samningsins varðaði áætlaðar tilraunir til 

að koma í veg fyrir, berjast gegn og refsa fyrir verslun með fólk, einkum konur og börn. 

Hún skyldaði aðildarríkin til þess að lögfesta ákvæði í því skyni að ná markmiðum 

bókunarinnar og úr varð 227. gr. a. kom inn í hgl.22  

Í 1. mgr. 227. gr. a. segir að þeim sem framkvæmir verknaði samkvæmt 1.-3. tl. 

ákvæðisins í þeim tilgangi að misnota mann kynferðislega eða til nauðungarvinnu eða til 

að nema á brott líffæri hans skuli refsa fyrir mansal með allt að 12 ára fangelsi. Í 1. tl. er 

m.a. tiltekin sú verknaðaraðferð að „útvega, flytja, afhenda, hýsa eða taka við 

einstaklingi og við það er beitt eða hefur verið beitt ólögmætri nauðung skv. 225. gr., eða 

frelsissviptingu skv 1. mgr. 226. gr.“. Upphaflega varðaði brotið 8 ára fangelsi en með 

breytingarlögum nr. 72/2011 var það hækkað upp í 12 ár, m.a. vegna þess að 

frelsissvipting skv. 226. gr. og nauðgun skv. 194. gr. hgl væru yfirleitt þáttur í 

mansalsbrotum og að ákvæði 194. gr. bæri með sér helmingi hærri hámarksrefsingu 

heldur en ákvæði 227. gr. a. gerði upprunalega ráð fyrir.  

Það er því augljóst að ákvæðið skarast við 1. mgr. 226. gr. og myndi tæma sök 

gagnvart ákvæðinu. Hins vegar tók löggjafinn það skýrt fram í greinargerð sinni með 

frumvarpinu sem varð að breytingarlögunum frá 2011 að rétt þætti að breyta ákvæðinu á 

þann veg að það myndi ekki tæma sök gagnvart brotum á 2. mgr. 226. gr. hgl. Hér lágu 

sömu sjónarmið að baki og þau sem  rakin voru hér að framan varðandi 194. gr. hgl., það 

er að segja hámarksrefsing 2. mgr. 226. gr. hgl. var helmingi hærri heldur en 

hámarksrefsing 227. gr. a., eins og ákvæðið stóð áður. Það gerði það að verkum að ef 

gerandi gerðist brotlegur við háttsemi sem varðaði við ákvæði 227. gr. a. í tíð eldri 

laganna, var ekki hægt að refsa honum fyrir 2. mgr. 226. gr. ef því væri einnig til að 

dreifa í málinu.23 

Einungis einn dómur hefur fallið þar sem sakfellt hefur verið fyrir brot á 227. gr. a. en 

það er Hrd. 16. júní 2010 (224/2010). Í málinu voru fimm karlmenn af erlendu bergi 

brotnir ákærðir fyrir brot gegn 1. tl. 1. mgr. 227. gr. a. hgl. og til vara fyrir hlutdeild í 
                                                

22 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 3986. 
23 Þskj. 1389, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 2 (enn óbirt í A-deild Alþt.) 



 

 14 

broti gegn sama ákvæði fyrir að hafa tekið á móti 19 ára litháenskri stúlku sem hafði 

verið látin sæta ólögmætri nauðung, frelsissviptingu og ótilhlýðilegri aðferð áður en og 

þegar hún var send til Íslands og einnig í meðförum ákærðu sem tóku á móti stúlkunni 

þegar hún kom hingað til lands, fluttu hana á milli staða og hýstu í því skyni að hagnýta 

sér hana kynferðislega.  

Til að háttsemi þeirra gæti átt undir ákvæði 1. tl. 1. mgr. 227. gr. a. hgl. varð ákærðu 

að vera það ljóst að brotaþolinn hefði verið beitt einhverri af þeim verknaðaraðferðum 

sem ákvæðið telur upp. Hæstiréttur taldi með tilliti til aðstæðna og gagna málsins að það 

væri andstætt allri skynsemi að álykta annað en að brotaþolinn hefði verið flutt hingað til 

lands til að stunda vændi og að ákærðu hefði ekki getað dulist að brotaþolinn hefði að 

minnsta kosti verið beitt ótilhlýðilegri aðferð í skilningi 1. tl. 1. mgr. 227. gr. a. hgl. Þar 

sem ekki lá fyrir sönnun þess efnis að ákærðu hefðu framið verknaðinn í eigin þágu 

frekar en sem hlutdeildarmenn í broti annars manns voru þeir sakfelldir fyrir hlutdeild í 

broti á ákvæðinu, sbr. 22. gr. hgl. Nánar verður fjallað um 22. gr. hgl. í samhengi við 

frelsissviptingarákvæðið í kafla 2.4 um hlutdeild og samverknað í 

frelsissviptingarbrotum. 

Við ákvörðun refsingarinnar var sérstaklega tiltekið í Hæstarétti þær þjáningar sem 

brotaþolinn hafði mátt þola, til að mynda skerðingu á frelsi sínu. Í forsendum dómsins 

má finna eftirfarandi rökstuðning: 

Við ákvörðun refsingar fyrir brot ákærðu gegn 1. tölulið 1. mgr. 227. gr. a., sbr. 1. mgr. 22. 
gr. almennra hegningarlaga verður að líta meðal annars til þess að samverknaður þeirra laut 
að því að taka úr höndum ungrar konu, sem mátti sín lítils, frelsi til að ráða ferðum sínum og 
dvalarstað í þeim tilgangi að láta hana leggja stund á vændi hér á landi. 

Talið var að einn af ákærðu hefði haft sig meira í frammi en aðrir en hann hafði til að 

mynda keypt flugmiðann fyrir brotaþola til landsins. Hann var því dæmdur í 5 ára 

fangelsi á meðan hinir fjórir fengu fjögurra ára dóm.  

Á þeim tíma sem atvikið átti sér stað voru breytingarlögin nr. 72/2011 ekki komin 

fram á sjónvarsviðið og ákærðu voru því ekki ákærðir fyrir 2. mgr. 226. gr. hgl., enda 

tæmdi 227. gr. a. hgl. sök gagnvart 1. og 2. mgr.  226. gr. hgl. á þeim tíma eins og áður 

hefur komið fram. Það skal þó látið liggja á milli hluta að segja til um hvort að sönnun 

hefði tekist varðandi brot á því ákvæði eins og mál stóðu. 

Á meðan þessi ritgerð er skrifuð er til rannsóknar mál á hendur aðila sem er undir 

grun um að hafa framið brot gegn 227. gr. a. hgl., en meintur gerandi  hefur verið 

úrskurðaður í þriggja vikna farbann með dómi Hrd. 9. mars 2016 (177/2016). Er honum 
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gefið að sök að hafa stundað vinnumansal á heimili sínu í skjóli fyrirtækis, en fyrir liggur 

að tvær erlendar konur hafi búið hjá meintum geranda um nokkurt skeið og starfað á 

heimili hans. Verður fróðlegt að fylgjast með framvindu þess máls og hvort ákært verði í 

fyrsta skipti fyrir brot gegn 2. mgr. 226. gr. hgl. samhliða 227. gr. a. hgl. 

 Fullframningarstig 2.2.3

Þegar talað er um fullframningarstig afbrota er til umfjöllunar á hvaða tímapunkti í 

háttseminni löggjafinn telur rétt að leggja refsiábyrgð við henni sem fullfrömdu afbroti. 

Ekki er nein almenn regla til heldur er þetta skýringaratriði fyrir hvert og eitt refsiákvæði 

fyrir sig. Ákvæði 226. gr. hgl. er tjónsbrot, eða brot sem er lýst fullfrömdu þegar 

afleiðingar verknaðarins hafa komið fram, en sú mikilvæga regla gildir um þau brot að 

ásetningur geranda þarf að taka til allra efnisþátta verknaðar eins og honum er lýst 

fullfrömdum í verknaðarlýsingu.24  

Til nánari útskýringar á þessu atriði má má nefna nýlegan dóm, Hérd. Reykn. 20. júlí 

2015 (S-446/2014), þar sem 5 aðilar voru ákærðir meðal annars fyrir tvær 

frelsissviptingar. Í fyrra málinu var fjórum af ákærðu gefið að sök að hafa farið inn á 

heimili brotaþola og beitt hann miklu ofbeldi, til að mynda stungið hann með skærum og 

slegið hann í andlitið með Playstation leikjatölvu, í atlögu sem stóð yfir í einn og hálfan 

klukkutíma. Í lok ákærunnar var tiltekið að allan þennan tíma hefði brotaþoli verið 

sviptur frelsi sínu. Um þennan hluta ákærunnar sagði í forsendum héraðsdóms: 

Ekki liggur fyrir í málinu að brotaþoli hafi verið bundinn eða hann læstur inni í 
lokuðu rými. Þá liggur ekki fyrir að honum hafi vegna líkamlegra áverka verið ófært 
að reyna að komast undan. Áverkum á hné er þannig lýst í vottorði slysa- og 
bráðadeildar að brotaþoli hafi verið með skrapsár á vinstra hné. Fyrir dómi kvaðst 
brotaþoli ekki hafa beðið um að fá að fara, hann hafi ekki þorað það og þá hafi hann 
ekki heldur þorað að biðja ákærðu að fara. Ákærðu hafa borið um að brotaþoli hafi 
ekki beðið um að fá að fara. Ekki kom fram í málinu að ákærðu hafi bannað 
brotaþola að fara eða að þeir hafi hamlað honum för með líkamlegum hætti, svo sem 
með því að standa fyrir útgönguleið. Verður ekki séð að hlutlægum skilyrðum 
frelsissviptingar hafi verið fullnægt. Huglæg afstaða brotaþola var sú að honum hafi 
ekki verið mögulegt að yfirgefa vettvanginn. Á það er fallist með brotaþola að atlaga 
sú sem hann hafði þá orðið fyrir og andlegt áfall var til þess fallið að valda honum 
ótta þannig að hann hafi haft tilefni til að ætla að honum hafi ekki verið frjálst að 
fara. 

Á forsendum dómsins má sjá að hlutlæg skilyrði frelsissviptingar hafa ekki verið til 

staðar, en einnig má leiða að því líkur að að ásetningur hinna ákærðu hafi ekki staðið til 

                                                
24 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 74. 
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þess að svipta brotaþola frelsi sínu, heldur frekar að beita hann einvörðungu miklu 

ofbeldi. Í dóminum kom síðan fram að afstaða brotaþola í þessu samhengi væri með 

þeim hætti að háttsemin ætti að falla undir 225. gr. um ólögmæta nauðung. Mennirnir 

voru því allir sýknaðir af ákærunni um frelsissviptingu. Erfitt var að setja fingurinn á 

nákvæmlega hversu löng hin meinta frelsissvipting var og hver aðild hvers og eins hefði í 

raun verið en það hefur vafalítið átt sinn þátt í því að ekki var fallist á að komin væri 

fram lögfull sönnun þess efnis að brotaþoli hefði verið sviptur frelsi sínu. 

Í seinni frelsissviptingunni, er varðaði þrjá af fimm aðilunum og var þekkt í 

fjölmiðlum sem frelsissviptingarmálið í Vogum á Vatnsleysuströnd25, var ákærðu m.a. 

gefið að sök að hafa látið brotaþola sleikja upp hráka þeirra af óhreinu gólfi, neytt hann 

til að drekka smjörsýru og að auki að hafa látið hann sleikja frunsu á einum af ákærðu. 

Fjölmiðlar virðast þó hafa gefið nafninu mikið rangnefni þar sem að í hvorugu tilvikinu 

þar sem ákært var fyrir frelsissviptingu var talið að um frelsissviptingu að ræða, heldur 

frekar ólögmæta nauðung í báðum tilvikum. Framburður brotaþolans um málsatvik var 

talinn ótrúverðugur og gegn neitun allra ákærðu taldist ekki sannað að þeir hefðu þvingað 

brotaþola til allra þessara verka. Brotaþoli taldi að á meðan þessum athöfnum stóð hefði 

hann talið að hann hefði ekki verið frjáls ferða sinna í um það bil fimm til sex 

klukkustundir. Um þennan hluta sagði í héraðsdóminum:  

Í málinu liggur fyrir að brotaþoli kom óþvingaður í Vogana. Engin sönnun er um að honum 
hafi verið haldið nauðugum eftir veru hans í Vogunum. Ekki liggur fyrir að á meðan hann 
var í Heiðargerði 27 í Vogum hafi honum verið haldið líkamlega, hann bundinn eða lokaður 
inni með einhverjum hætti eða honum varnað útgöngu. Verður ekki séð að hlutlægum 
skilyrðum frelsissviptingar hafi verið fullnægt. Hins vegar nýttu ákærðu sér aflsmun og 
hræðslu brotaþola. Hafi honum verið gert að þola framangreinda líkamsrefsingu en auk þess 
hafi hann verið beittur andlegri nauðung. Huglæg afstaða brotaþola var sú að honum hafi 
ekki verið mögulegt að yfirgefa staðinn. Á það er fallist með brotaþola að atlaga sú sem hann 
hafði þá orðið fyrir svo og andlegt áfall var til þess fallið að valda honum þeim ótta að hann 
hafi haft tilefni til að ætla að honum hafi ekki verið frjálst að fara af staðnum. 

Í þessu máli, ólíkt fyrra atvikinu í sama dómi hér að framan, hafði ákæruvaldið ákært 

fyrir brot gegn 225. gr. hgl., fyrir ólögmæta nauðung, til vara, sem ákærðu voru að lokum 

sakfelldir fyrir, enda talið að huglæg afstaða brotaþola til frelsissviptingarinnar væri slík 

að háttsemin heyrði undir ólögmæta nauðung samkvæmt 225. gr. hgl. Líkt og í fyrra 

                                                
25 Sunna Kristín Hilmarsdóttir: „Frelsissvipting í Vogum á Vatnsleysuströnd: „Þeir létu mig drekka átta 
flöskur af smjörsýru““, http://www.visir.is/frelsissvipting-i-vogum-a-vatnsleysustrond---their-letu-mig-
drekka-atta-floskur-af-smjorsyru-/article/2015150619658. 
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málinu voru skilyrði frelsissviptingar ekki talin uppfyllt.26 Nánar verður fjallað um atriði 

er varða tímalengd frelsissviptingar og samspil þess við aðra þætti frelsissviptingarbrots í 

kafla 3.2 og þá verður einnig fjallað ítarlega um muninn á milli frelsissviptingar og 

ólögmætrar nauðungar í kafla 4. 

Það ber þó að taka það fram að fordæmisgildi héraðsdóma er ekki á sama stalli og ef 

um Hæstaréttardóm væri að ræða, en það er óumdeilanlegt að dómar Hæstaréttar vega 

þyngst sem fordæmi. Þó telja fræðimenn að dómar héraðsdómstóla geti einnig skipt máli 

og verið mikilvæg fordæmi í málum þar sem ekki hefur verið áfrýjað. Í þessu tilviki er 

um að ræða nýlegan dóm héraðsdóms sem ætti að gefa til kynna að dómaframkvæmdin 

hér á landi sé á þessa leið. Eins og áður segir eru það þó Hæstaréttardómarnir sem hafa 

mesta fordæmisgildið í refsiréttinum þrátt fyrir að vægi þeirra sé mismunandi. Þannig 

getur aldur, fjöldi dómara og sératkvæði skipt sköpum varðandi vægi fordæmanna27 

Í þessu samhengi má einnig nefna dóminn Hrd. 8. febrúar 2007 (604/2006) sem 

vekur upp áhugaverðar spurningar um fullframningarstig frelsissviptingar. Í málinu var 

maður ákærður fyrir frelsissviptingu með því að hafa haldið starfsmanni Orkuveitu 

Reykjavíkur nauðugum inni á skrifstofu fyrirtækis síns eftir að hún hafði lokað fyrir 

rafmagn á vinnustöð ákærða.  

Fyrir dómi játaði ákærði að hafa meinað starfsmanninum útgöngu af skrifstofunni og 

sett hönd fyrir hana þegar hún hugðist fara en neitaði þó ásökunum hennar um að hafa ýtt 

við henni á nokkurn hátt. Þá báru tveir lögreglumenn vitni þess efnis að ákærði hefði 

meinað starfsmanninum útgöngu þegar þá bar að garði. Með vísan til þessa og meðal 

annars þess að vitni báru að ákærði hafi verið reiður og hækkað róminn meðan á þessu 

stóð var talið sannað í héraðsdómi að ákærði hefði með ógnandi framkomu og orðum 

gerst sekur um að hafa svipt starfsmann Orkuveitunnar frelsi sínu með því að halda henni 

nauðugri í húsnæði fyrirtækis síns og var hann dæmdur í 30 daga skilorðsbundið fangelsi. 

Þá taldi héraðsdómur engu máli skipta þó að ekki lægi fyrir hversu lengi frelsisskerðingin 

stóð yfir, enda ekki áskilið að frelsissvipting þurfi að vera langvarandi til að 1. mgr. 226. 

gr. eigi við. 

Fyrir Hæstarétti varð niðurstaðan þó önnur. Var ákærði sýknaður með þeim rökum að 

starfsmaður Orkuveitunnar hefði farið sjálfviljug með ákærða inn á skrifstofuna, ósannað 

                                                
26 Í Hrd. 1998, bls. 85 var það staðfest að huglæg afstaða brotaþola um frelsissviptingu geti orðið þess 
valdandi að háttsemin eigi undir 225. gr. hgl. Dómurinn er ítarlega reifaður í kafla 4 í tengslum við muninn 
á ólögmætri nauðung og frelsissviptingu. 
27 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 280. 
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væri að brotaþoli hefði leitað útgöngu úr húsnæðinu á meðan þessu stóð þannig að 

ákærði hafi hindrað slíkar fyrirætlanir með valdi og að sá tími sem leið meðan á 

háttseminni stóð hefði verið það skammur að ósannað væri að ákærði hefði brotið gegn 

1. mgr. 226. gr. hgl.  

Minnihluti Hæstaréttar skilaði sératkvæði en samkvæmt því var talið að staðfesta ætti 

hinn áfrýjaða dóm meðal annars með tilliti til framkomu ákærða og vitnisburðar 

lögreglumannanna sem komu á vettvang. Í forsendum meirihlutans má sjá, líkt og 

forsendum dómsins sem reifaður var hér á undan í málinu er varðaði frelsissviptinguna í 

Vogum á Vatnsleysuströnd, að talið er að þar sem ekki væru neinar haldbærar sannanir 

fyrir því að brotaþoli hafi óskað eftir því að fara út úr herberginu bæri að sýkna ákærða. 

Þá er því einnig gefið vægi í báðum dómunum að tímalengd háttseminnar sem ákært var 

útaf lá ekki fyrir. Þetta verður að teljast athyglisvert í ljósi þess að ákvæðið hefur ekki að 

geyma neinar tímaviðmiðanir og gefur ekki til kynna að frelsissvipting þurfi að vera 

langvarandi. 

Sératkvæði minnihluta Hæstaréttar í dóminum um starfsmann Orkuveitunnar gefur til 

kynna að þrátt fyrir að starfsmaðurinn hafi ekki óskað eftir því að komast út úr 

herberginu, hafi aðstæður verið slíkar að hann hafi ekki átt neinn kost á því að komast út. 

Í forsendum minnihlutans er vísað á bug rökum ákærða um að starfsmanninum hafi verið 

frjálst að fara hvenær sem henni sýndist og í staðinn vísað til þess að ákærði og vitni hafi 

borið fyrir dómi að ákærði hafi sagt við eiginkonu sína að brotaþoli fengi ekki að fara út 

fyrr en lögreglan kæmi á staðinn. Rökstuðningur minnihlutans heldur betur vatni heldur 

en meirihlutans að því leytinu til að erfitt er að sjá hvar ákæruvaldinu mistókst að færa 

sönnur fyrir máli sínu. 

Jónatan Þórmundsson, fyrrum prófessor við lagadeild Háskóla Íslands og 

sérfræðingur í refsirétti, telur að til að um fullframið brot gegn 226. gr. hgl. sé að ræða 

þurfi alltaf að vera fyrir hendi ákveðinn tími ófrelsis hjá brotaþola, en eins og áður hefur 

komið fram verður fjallað um það í kafla 3.2.28 

2.3 Tilraun til frelsissviptingar 

Nátengt umfjöllun um fullframningarstig ákvæða er það hvenær verknaður er ekki brot 

gegn ákvæðinu heldur tilraun til afbrots. Tilraun til afbrota er refsiverð, samanber 20. gr. 

hgl. en þar segir að hver sá sem tekið hefur ákvörðun um að vinna verk, sem refsing er 

                                                
28 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 54. 
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lögð við í lögunum og ótvírætt sýnt þann ásetning í verki sem miðar eða er ætlað að miða 

að framkvæmd brotsins, hefur, þegar brotið er ekki fullkomnað, gerst sekur um tilraun til 

þess. Ef þessa ákvæðis nyti ekki við væri réttarvernd hegningarlaganna ansi döpur, þar 

sem þá væri eingöngu mögulegt að refsa fyrir fullframin afbrot en ekki til að mynda 

verknaði þar sem hending ein ef til vill ræður því að gerandanum tekst ekki að 

framkvæma ætlunarverk sitt, þ.e.a.s afbrotið.  

Löggjafinn hefur einnig farið aðrar leiðir til að lögfesta þá reglu að tilraun til afbrota 

sé glæpur, t.d. með því að færa fullframningarstig brota fram. Má þar til dæmis nefna 

206. gr. hgl. er varðar vændiskaup, en þar segir að hver sem greiði eða heiti greiðslu eða 

annars konar endurgjaldi fyrir vændi skuli sæta sektum eða fangelsi allt að 1 ári. Hér má 

sjá að afbrotið er fullframið þegar greiðslunni er heitið, þ.e.a.s loforð er gefið um að 

greiðslan verði greidd. Þannig er afbrotið fullframið þrátt fyrir að ekki komi til 

greiðslunnar eða samfaranna sem heitið er fyrir greiðsluna.29 

Tilraunarverknaðurinn verður að vera þannig úr garði gerður að ásetningur geranda 

þarf að hafa komið fram í verki. Þannig nægja fyrirætlanir, samræður og ráðagerðir um 

afbrot ekki til þess að teljast sem tilraunarverknaður.30  

Til skýringar má til að mynda nefna Hrd. 1956, bls. 682 þar sem ákærði var sýknaður 

af tilraun til kynferðisbrots gegn dreng. Málavextir voru þeir að ákærði hafði margsinnis 

gert tilraun til þess að sannfæra drenginn um að hitta sig á klósetti í Tjarnarbíó gegn 200 

króna greiðslu, án þess þó að tiltaka nákvæmlega hverjar fyrirætlanir hans væru. Í 

dóminum segir: 

Samkvæmt framburði vitnisins hefur ákærði aldrei sagt því beinlínis, til hvers það ætti að 
finna hann. Enda þótt vart sé hægt að hugsa sér annan tilgang hjá ákærða með beiðni hans 
um fund við sig á salerni Tjarnarbíós en kynferðislegan tilgang, verður þó sá vafi, sem á er 
um tilgang ákærða með beiðnum sínum um fundi með J. G. Á., að koma ákærða til góða og 
valda sýknun hans af þessu ákæruatriði. 

Í forsendum héraðsdóms, sem staðfestar voru í Hæstarétti, svífur meginreglan um að 

allan vafa skuli túlka sakborningum í hag yfir vötnum. Sú meginregla veldur því að það 

getur reynst erfitt að sakfella aðila fyrir tilraunarverknaði sem felast eingöngu í 

undirbúningsathöfnum. Í Tjarnarbíósmálinu virðist það vera borðliggjandi hver tilgangur 

ákærða er með því að reyna að fá drenginn með sér inná klósett, enda er það meira að 

segja tekið fram í forsendum dómsins. Það hins vegar breytir ekki þeirri staðreynd að 

                                                
29 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 104. 
30 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 113. 
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áðurnefnd meginregla um vafa er í gildi og því ekki annað hægt en að sýkna af þessum 

ákærulið.31 

Þegar kemur að tjónsbrotum, líkt og frelsissviptingu, skiptist atburðarás verknaðar í 

þrjá þætti: Undirbúningsathafnir, framkvæmdarathöfn og fullframning afbrots. 

Fullframningin birtist þegar ákveðin afleiðing kemur í ljós, eins og fjallað var um í kafla 

2.2.3. Það er þó mismunandi eftir ákvæðum hvenær afbrot eru fullframin, eins og komið 

hefur fram. Með framkvæmdarathöfnum er átt við athafnir sem nægja eða eru til þess 

fallnar að fullfremja tiltekið afbrot. Þegar gerandi hefur lokið við framkvæmdarathafnir 

má þannig ætla að hann hafi gert allt sem í sínu valdi stendur til þess að verknaðurinn nái 

fram að ganga og afleiðingarnar eru ekki lengur í hans höndum og hending ein getur 

ráðið þeim. Komi afleiðingin fram, til að mynda ef að gerandinn grípur þolandann og 

nemur hann með sér á brott í bifreið, er um að ræða fullframið brot á 226. gr. hgl. Komi 

afleiðingin ekki fram, ef gerandinn hefur til dæmis gleymt bíllyklunum, bíllinn er læstur 

og brotaþoli kemst undan, nær glæpurinn ekki fram að ganga og um er að ræða tilraun til 

frelsissviptingar, sem er refsiverð.32 

Lítið er um það að einstaklingar sæti ákæru fyrir tilraun til frelsissviptingar og er ekki 

hægt að finna neinn dóm þess efnis í dómasafni Hæstaréttar. Þá verður að telja ólíklegt 

að slíkt mál verði rekið í þeim tilvikum þar sem eingöngu væri um að ræða tilraun til 

frelsissviptingar á grundvelli undirbúningsathafna, þá aðallega í ljósi þess að mjög 

ólíklegt er að lögregla eða önnur stjórnvöld komist á snoðir um slík mál, nema að það 

væri þeim mun umfangsmeira. Þá er líklegra að upp komi mál þar sem um væri að ræða 

tilraunarverknað sem ekki gekk eftir, þannig að afleiðing afbrotsins komi ekki fram.  

Í dóminum Hérd. Austl. 6. desember 2006 (S-110/2006) má til dæmis finna 

athyglisvert mál þar sem talið var að ekki hefði verið um að ræða fullframiðbrot gegn 

ákvæði 226. gr. hgl. Málið varðaði 7 erlenda öfgamótmælendur sem ruddust inn á 

skrifstofu verkfræðistofunnar Hönnunar í þeim tilgangi að mótmæla 

stóriðjuframkvæmdum á Íslandi. Þeim var gefið að sök að hafa svipt starfsmenn 

Hönnunar frelsi sínu með því að varna þeim útgöngu um aðal- og bakdyr skrifstofu þar 

sem starfsfólkið hafðist við. Voru þau ákærð fyrir brot gegn 226. gr. hgl. fyrir 

                                                
31 Ákærði var sakfelldur fyrir fjöldan allan af öðrum ákæruliðum er vörðuðu kynferðisbrot, sem rennir enn 
frekari stoðum undir þann ásetning sem raunverulega lág að baki. Hann var dæmdur í 3 ára 
óskilorðsbundið fangelsi. 
32 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 116. 
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frelsissviptinguna og þá voru þau einnig ákærð fyrir húsbrot samkvæmt 231. gr. hgl., 

fyrir að hafa brotist inn í húsnæði verkfræðistofunnar.  

Ákærðu höfðu sett þrífót undir hurðarhúninn og stóla fyrir framan aðaldyrnar sem tvö 

af ákærðu settust á. Þau höfðu hins vegar ekki áttað sig á því að á skrifstofunni væru 

bakdyr þar sem starfsfólkið gat komist út. Þegar ákærðu urðu þess vör reyndu þau að 

standa í vegi fyrir starfsfólkinu, en sú mótspyrna var auðveldlega brotin á bak aftur.  

Ákærðu voru sakfelld fyrir húsbrotið en frelsissviptingin var ekki talin fullframin. 

Um þetta atriði sagði í forsendum héraðsdóminum:  

Þegar litið er til framangreinds og þeirrar aðferðar sem ákærðu beittu við verknaðinn, þ.e. 
með því að ryðjast mörg saman inn á skrifstofuna og setja fleyga, sem ákærðu höfðu haft 
með sér á vettvang, undir hurð í aðaldyrum þykir ljóst að ásetningur ákærðu stóð til þess að 
svipta starfsmenn skrifstofunnar frelsi sínu. Með því að útgönguleið um bakdyr var opin og 
að aðeins tók skamma stund að yfirvinna hindrun ákærðu við þær dyr þykir hins vegar rétt að 
líta svo á að með háttsemi sinni hafi ákærðu gerst sek um tilraun til brots gegn 1. mgr. 226. 
gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 

Í málinu er um að ræða tilraun til afbrots sem misheppnast, ekki ólíkt því sem tekið 

var sem dæmi hér á undan í kaflanum varðandi frelsissviptinguna sem mislukkaðist 

vegna gleymda bíllykilsins. Ásetningurinn stendur hins vegar til þess að svipta 

starfsfólkið frelsi og því voru ákærðu sakfelld fyrir tilraun til frelsissviptingar, þ.e. 1. 

mgr. 226. gr., sbr. 20. gr. hgl. Ásamt því voru þau eins og áður segir sakfelld fyrir 

húsbrotið og voru þau dæmd í 60 daga fangelsi, en fullnustu refsingarinnar var frestað í 

þrjú ár. 

2.4 Hlutdeild eða samverknaður í frelsissviptingarbrotum 

 Almennt um hlutdeild samkvæmt 22. gr. hgl og samverknað samkvæmt 2. mgr. 70. 2.4.1

gr. hgl. 

Í 1. mgr. 22. gr. hgl. segir að hver sá maður sem með liðsinni í orði eða verki, fortölum, 

hvatningum eða á annan hátt á þátt í því að brot samkvæmt lögum þessum er framið, skal 

sæta þeirri refsingu sem við brotinu er lögð. Í 2. mgr. ákvæðisins er síðan frjáls 

refsihækkunarheimild, í 3. mgr. refsibrottfallsheimild og í 4. mgr. er fjallað um 

eftirfarandi hlutdeild. Orðalag ákvæðisins ber það með sér að hlutdeild beri að aðgreina 

frá aðalverknaði og sé alla jafna virt sem minna brot en aðalverknaður.  

Á reglur um hlutdeild reynir ef að tveir eða fleiri einstaklingar eiga aðild að einu eða 

fleiri afbrotum. Þarf þá að skera úr um hvort aðilarnir hafi framkvæmt aðalverknaðinn í 

sameiningu eða hvort að hlutverk annars hvors þeirra við verknaðinn sé minna en því 
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sem nemur að fremja aðalverknaðinn. Hafi aðilar framið aðalverknaðinn saman er um 

samverknað að ræða en um slíkt er fjallað í 2. mgr. 70. gr. Í því ákvæði segir að hafi fleiri 

menn en einn unnið verkið í sameiningu skuli að jafnaði taka það til greina til þyngingar 

refsingarinnar.33 

Margt er líkt með þessum tveimur atriðum, þ.e. hlutdeild og samverknaði, og oft 

getur verið fín lína í greina á milli hvort um er að ræða. Það er þó mjög mikilvægt að 

greina þarna á milli þar sem annars vegar er um að ræða heimild til að þyngja refsingu, 

þegar um samverknað er að ræða, eða að lækka refsinguna, þegar um hlutdeild er að 

ræða. 

Með hlutdeild er fyrst og fremst átt við við þátttöku í undirbúningi, skipulagningu eða 

afrakstri verknaðar, sem annar maður sér um að framkvæma. Veigalítill þáttur eða 

aukahlutverk í sjálfri framkvæmdinni gæti þó einnig talist sem hlutdeildarverknaður. 

Þegar um samverknað er að ræða þarf, eins og áður segir, tvo menn eða fleiri sem standa 

nokkrun veginn jafnt að vígi um ákvarðanir og framkvæmd.34 

Í þeim frelsissviptingarmálum sem hafa komið upp hér á landi á síðustu árum eru í 

flestum tilvikum fleiri en einn maður ákærður í málinu og það á sérstaklega við í þeim 

málum sem hafa komið upp í tengsum við til að mynda handrukkanir. Það er því 

mikilvægt að hægt sé að átta sig á því hvaða háttsemi það er í frelsissviptingunni sem 

gerir gerendur að ýmist hlutdeildarmönnum eða samverknaðarmönnum annarra ákærða í 

afbrotinu. 

 Dómaframkvæmd tengd hlutdeild í frelsissviptingu, sbr. 226. gr., sbr. 22. gr. hgl 2.4.2

Þegar dómstólar komast að þeirri niðurstöðu að um samverknað samkvæmt 2. mgr. 70. 

gr. hgl. sé að ræða í málum sem varða brot gegn 226. gr. hgl. er yfirleitt lítill 

rökstuðningur sem fylgir. Í flestum tilvikum er tiltekið að ákærðu hafi verið sakfelldir 

fyrir tiltekna háttsemi og í kjölfarið tekið fram að um samverknað samkvæmt 2. mgr. 70. 

gr. hafi verið að ræða.35  

Þá má einnig finna dóma þar sem látið er nægja að slá því föstu að um samverknað sé 

að ræða án þess að vísa í 2. mgr. 70. gr. hgl.36 Í einhverjum tilvikum má þó finna 

umfjallanir í dómum þar sem fjallað er um hvernig háttsemi hvers og eins geranda 
                                                

33 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 131. 
34 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 144-145. 
35 Sjá hér t.d. rökstuðning um samverknað í dómum eins og Hrd 1998, bls. 2031, Hérd. Reykn. 20. júlí 
2015 (S-446/2014) og Hrd. 21. júní 2010 (27/2010). 
36 Sjá hér til dæmis Hérd. Norðvest. 28. desember 2011 (S-108/2011) sem reifaður er á blaðsíðu 22. 
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stuðlaði að fullfrömdu afbroti. Hér má til að mynda vísa í Hérd. Rvk. 27. október 2011 

(S-1140/2011) sem verður farið ítarlega yfir síðar í ritinu. Í forsendum dómsins var farið 

yfir háttsemi hvers og eins hinna ákærðu en alls voru þrír aðilar sem sættu ákæru í málinu 

en þeim var gefin að sök frelsissvipting samkvæmt 226. gr. hgl. 

Talið var að ákærðu hefðu allir lamað ákærða af hræðslu: „ákærði Ríkharð Júlíus með 

því að láta heimili sitt vera bækistöð í þágu ódáðanna, ákærðu Davíð Freyr og Ríkharð 

Júlíus með hrottalegri og endurtekinni líkamsárás og með hótunum um ófarir í hans garð 

og fjölskyldu hans og loks ákærðu Davíð Freyr og B með því að höfuðsitja hann á 

ferðunum og á viðkomustöðunum og minna hann á hvað hlytist af því að strjúka frá 

þeim“. Með þetta að leiðarljósi taldi héraðsdómur að þeir hefðu allir verið 

aðalverknaðarmenn og enn fremur samverknaðarmenn og við ákvörðun refsingar vitnaði 

dómurinn í 2. mgr. 70. gr. 

Það ristir aðeins dýpra í skýringum dómstóla þegar sakfellt er fyrir hlutdeild í 

frelsissviptingarmálum, þó ekki sé mörgum málum til að dreifa í þeim efnum. Eftir því 

sem næst verður komist hefur enginn einstaklingur verið sakfelldur fyrir hlutdeild að 

frelsissviptingarmáli fyrir Hæstarétti og því einungis til að dreifa héraðsdómum um málið 

en eins og áður segir er ekki um auðugan garð að gresja þar. Það ber því að hafa það í 

huga þegar fordæmisgildi dómanna er metið, þ.e. að um er að ræða héraðsdóma. 

Dómarnir eru þó allflestir fremur nýlegir og ættu að veita góða innsýn inn í gildandi rétt 

og framkvæmd íslenskra dómstóla.  

Þegar skoðað er hvenær liðsinni við aðalverknað er orðið að hlutdeild í 

frelsissviptingarbroti annarra má líta á dóminn Hérd. Reykn. 26. nóvember 2010 (S-

553/2010). Í málinu voru þrír menn ákærðir fyrir frelsissviptingu í ávinningsskyni, 

samkvæmt 2. mgr. 226. gr. hgl., stórfellda líkamsárás, samkvæmt 2. mgr. 218. gr. og rán, 

samkvæmt 252. gr. hgl. Einn mannanna var ákærður sem hlutdeildarmaður, með því að 

hafa ítrekað veist að brotaþola með ofbeldi, hótað honum áframhaldandi ofbeldi og 

frelsissviptingu yrði hann ekki við kröfum þeirra um peningagreiðslu vegna skuldar hans. 

Brotaþoli í málinu var einnig neyddur til að leysa út lyf.  

Þeir sem ákærðir voru fyrir aðalverknaðinn höfðu sótt brotaþola heim um miðja nótt 

og svipt hann þar frelsi sínu. Þar hófst ofbeldið strax, en í kjölfarið var farið með 

brotaþola á dvalarstað eins af ákærðu þar sem ofbeldið stigmagnaðist. Atburðarásin hélt 

síðan áfram daginn eftir þar til lögreglan handtók brotaþola fyrir gripdeild, sem hann 

hafði framkvæmt í þágu ákærðu. 
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Þriðji maðurinn var ákærður fyrir það að hafa komið á staðinn þar sem ákærða var 

haldið, þ.e. á dvalarstað eins af meðákærðu. Hann hefði slegið brotaþola tvisvar sinnum 

með flötum lófa í andlitið að skipun eins af meðákærðu, hann hafði verið viðstaddur 

þegar brotaþoli var lokaður inni í skáp og rafmagnssnúra vafin um háls hans og þá hafði 

hann einnig bundið fætur og búk brotaþola við stól í stofunni með rafmagnssnúru. Hann 

hafði síðan yfirgefið íbúðina á meðan brotaþolinn var ennþá bundinn við stólinn og ekki 

tekið frekari þátt í háttseminni. 

Um hlutdeild ákærða í háttsemi hinna ákærðu sagði héraðsdómur: 

Þegar allt framangreint er virt verður að telja að ákærða [sá sem var ákærður fyrir hlutdeild í 
broti hinna ákærðu] hafi verið fullljóst að ákærðu Gunnar Jóhann og Andri  héldu brotaþola 
gegn vilja hans vegna skuldar og að ákærði hafi veitt þeim liðsinni, m.a. með því að segja að 
það væri „best fyrir hann að borga“. Þá hefur ákærði viðurkennt að hafa slegið brotaþola 
tvisvar sinnum, vegna þess að honum væri illa við brotaþola. Er þessi háttsemi því sönnuð. 
Dómurinn telur hins vegar varhugavert að fullyrða gegn neitun ákærða að hann hafi verið 
viðstaddur og þá kunnugt um að brotaþoli hafði verið settur inn í skáp og rafmagnssnúra 
vafin um háls hans eða að hann hafi verið neyddur til að fara í Landsbankann. Þá er ekkert 
komið fram um að hann hafi verið nærstaddur þegar ákærðu Gunnar Jóhann og Andri og 
brotaþoli fóru í Lyf og heilsu eða þegar verkfærataskan var tekin við leikskólann Heiðarsel.37 

Í dóminum var síðan litið til þess við ákvörðun refsingar að hlutdeild ákærða í 

frelsissviptingunni hefði ekki staðið lengi yfir og teldist fremur smávægileg. Var hann 

því dæmdur í þriggja mánaða fangelsi, en dómurinn taldi ekki koma til greina að 

skilorðsbinda refsingu ákærða, slíkur var sakaferill hans. 

Þáttur ákærða yrði seint talinn nauðsynlegur hluti þess að brotið yrði fullframið og 

erfitt að færa rök fyrir því að háttsemi hans hafi átt undir 2. mgr. 70. gr. hgl. Því næst þarf 

að líta á hvort að þáttur hans í afbrotinu sé nægilega mikill til að vera brot á almennum 

hegningarlögum. 

Á forsendum dómsins má sjá að að einungis sú staðreynd að ákærða hafi verið ljós 

vilji og fyrirætlanir meðákærðu er næg til þess að gera ákærða að hlutdeildarmanni í broti 

meðákærðu. Enn fremur gerði hann enga tilraun til þess að hjálpa brotaþolanum heldur 

þvert á móti sló hann brotaþola utan undir og sagði honum að best væri fyrir hann að 

borga meðákærðu ætlaða skuld hans við þá. Meðákærðu voru dæmdir til tveggja og hálfs 

árs og tveggja ára fangelsisvistar. 

Eins og gefið er í skyn með síðastnefndum dómi getur málum verið hagað svo til að 

hlutdeild sé í formi athafnaleysis. Sem dæmi um þetta má nefna þær aðstæður sem uppi 

voru í Hérd. Norðvest. 28. desember 2011 (S-108/2011). Í málinu voru fjórir aðilar 

                                                
37 Skáletrun framkvæmd af höfundi ritgerðar. 
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ákærðir fyrir frelsissviptingu og brot gegn valdstjórninni, sbr. 1. mgr. 106. gr. hgl.38 Þrír 

mannanna játuðu skýlaust brot sín en einn lýsti því yfir fyrir dómi að hann hefði ekki 

verið beinn þátttakandi í því broti sem honum var gefið að sök samkvæmt ákærunni.  

Málavextir voru þeir að drengirnir voru allir vistmenn á meðferðarheimilinu Háholti í 

Skagafirði og tveir þeirra réðust á starfsmanninn sem var á vakt. Eftir árásina læstu 

drengirnir starfsmanninn inni í neyðarherbergi þar sem hann þurfti að dúsa í allt að fimm 

klukkustundir, eða allt þar til starfsmaðurinn sem átti vaktina á eftir honum mætti til 

vinnu. Í kjölfarið stálu drengirnir fjármunum úr hirslum Háholts og struku á bíl í eigu 

meðferðarheimilsins. 

Í forsendum dómsins var það metið hinum þremur ákærðu til refsiþyngingar að brotið 

var framið í samverknaði, án þess þó að vísað væri beint til 2. mgr. 70. gr. hgl. Þegar 

kom að því að fara yfir mál þess sem sagðist ekki hafa verið beinn þátttakandi í árásinni 

sagði héraðsdómur: 

Ákærði Q [sá sem var ákærður í málinu fyrir hlutdeild í frelsissviptingarbroti annarra] lýsti 
því fyrir dómi að hann hefði ekki verið beinn þátttakandi í broti því sem honum er í ákæru 
gefið að sök. Hann hafi verið á staðnum en hvorki tekið beinan þátt í brotinu en hann hafi 
heldur ekki komið A til aðstoðar eða farið af vettvangi. Af hálfu ákæruvalds var ekki gerð 
athugasemd við þessa lýsingu ákærða enda fær lýsingin nokkra stoð í gögnum málsins. 
Reifuðu sækjandi og verjandi ákærða málið miðað við að meta bæri brot ákærða sem 
hlutdeild í broti annarra ákærðu. Leggja verður til grundvallar að nærvera ákærða og það að 
hann kom A ekki til aðstoðar hafi verið hlutdeild í brotinu sbr. 22. gr. almennra 
hegningarlaga en nærvera ákærða var til þess fallin að auka liðsmun ákærðu gagnvart A en 
fyrir liggur að ákærði Q átti þess kost að fara inn í sitt herbergi en það gerði hann ekki. Að 
teknu tilliti til þeirra sjónarmiða sem að framan er rakin varðandi ákvörðun refsingar ákærða 
Z þykir eftir atvikum rétt að fresta ákvörðun refsingar ákærða Q, sem hefur ekki áður sætt 
refsingu, og skal hún niður falla að liðnum tveimur árum haldi hann almennt skilorð 57. gr. 
almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sbr. 4. gr. laga nr. 22/1955.39 

Hér er það metið ákærða til sakar að hafa ekki annað hvort skorist í leikinn eða 

gengið af vettvangi. Ákærði í staðinn stóð álengdar og fylgdi meðákærðu eftir þegar þeir 

struku af heimilinu í kjölfarið. Fyrir það var hann sakfelldur.  

Keimlíkar aðstæður mátti finna í málinu Hérd. Norðeyst. 18. janúar 2013 (S-

138/2011), en þar var ákært fyrir eftirfarandi hlutdeild, samanber 4. mgr. 22. gr. hgl. Í 

málinu voru tveir menn ákærðir, annar fyrir líkamsárás samkvæmt 217. gr. og 

frelsissviptingu samkvæmt 1. mgr. 226. gr. hgl og hinn fyrir eftirfarandi hlutdeild í 

                                                
38 Brotaþolinn í málinu var starfsmaður á meðferðarheimilinu Háholti í Skagafirði sem var á þessum tíma 
einkarekið meðferðar- og skólaheimili á grundvelli þjónustusamnings við Barnaverdnarstofu. Brotaþolinn 
fellur því undir skilgreininguna á opinberum starfsmanni við starfsskyldur samkvæmt 1. mgr. 106. gr. hgl. 
Samkvæmt heimasíðu Barnaverndarstofu eru vistaðir á Háholti unglingar sem eiga það sameiginlegt að 
eiga við alvarlegan hegðunarvanda að stríða og hafa í flestum tilvikum leiðst út í fíkniefnaneyslu.  
39 Skáletrun framkvæmd af höfundi ritgerðar. 
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frelsissviptingarbroti hins, samkvæmt 1. mgr. 226. gr., sbr. 4. mgr. 22. gr. hgl. 

Eftirfarandi hlutdeild er þegar aðilar veita brotamanni eða öðrum liðsinni til þess að 

viðhalda ólögmætu ástandi sem hefur skapast eftir að brot er fullframið, eða ef 

viðkomandi aðili nýtur hagnaðar af því að viðhalda ólögmæta ástandinu.  

Málavextir voru þeir að brotaþoli hafði ráðist á bróður þess sem var ákærður sem 

aðalmaður og í kjölfarið hafði sá boðið brotaþola heim til kunningja síns, meðákærða, 

undir því yfirskini að ræða við hann. Þegar í húsið var komið brá brotaþoli sér á salernið 

en þegar hann var kominn þangað inn rotaði ákærði hann. Ákærði fór síðan með 

brotaþola inn í stofu íbúðarinnar og batt hann við stól með símasnúru. Þegar ákærði var 

búinn að slá hann fimm til sex höggum með krepptum hnefa í andlitið yfirgaf hann 

íbúðina til þess að sækja bróður sinn, sem brotaþoli hafði ráðist á fyrr um kvöldið. Skildi 

hann þá brotaþola eftir með meðákærða. 

Ákæran gegn þeim aðila sneri að því að hann hafði staðið hjá á meðan hinn ákærði 

svipti brotaþola frelsi sínu. Þá hafði þáttur hans verið fólginn í því að  gæta þess að 

brotaþoli kæmist ekki undan á meðan hinn ákærði fór úr íbúðinni, þrátt fyrir að brotaþoli 

hefði beðið ákærða um að hjálpa sér við að losna úr prísundinni, en samkvæmt 

vitnisburði brotaþola hafði ákærði tekið tusku úr munni brotaþola og gefið honum að 

drekka en sett tuskuna aftur upp í munn hans að því loknu.  

Talið var að með þessu hefði ákærði viðhaldið því ástandi sem meðákærði hafði 

komið á með frelsissviptingu brotaþola. Var háttsemi hans talin varða við 1. mgr. 226. gr. 

hgl., sbr. 4. mgr. 22. gr. hgl. um eftirfarandi hlutdeild. Ákærði kvaðst lítið sem ekkert 

muna eftir atvikum málsins og sagðist ekkert vita um frelsissviptinguna. Hann hefði 

verið í mikilli vímuefnaneyslu á þessum tíma, en hann taldi að meðákærði hefði ekki 

verið heima hjá honum þessa umræddu nótt. 

Við niðurstöðu dómsins var lítið annað að byggja á en framburður vitna og ákærðu í 

málinu. Báðir ákærðu voru sakfelldir með þeim rökstuðningi að ekki væri varhugavert að 

leggja framburð brotaþola til grundvallar og mat það nægilega sannað að ákærðu hefðu 

framið þá verknaði sem þeim voru gefnir að sök í ákæru. Sá sem var ákærður fyrir 

frelsissviptinguna og líkamsárásina var dæmdur í 15 mánaða fangelsi, en fullnustu 12 

mánaða var frestað um 3 ár. Fyrir eftirfarandi hlutdeild hlaut hinn af ákærðu 3 mánaða 

skilorðsbundinn fangelsisdóm. 
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 Munurinn á eftirfarandi hlutdeild í frelsissviptingu í ávinningsskyni, sbr. 2. mgr. 2.4.3

226. gr., sbr. 4. mgr. 22. gr. hgl. og broti gegn hylmingarákvæðinu í 254. gr. hgl. 

Eftirfarandi hlutdeild er einnig áhugaverð að því leytinu til að hún leggur refsingu við þá 

háttsemi að njóta hagnaðar af því að brot sé fullframið. Hér má til dæmis gera sér í 

hugarlund að um væri að ræða frelsissviptingu í ávinningsskyni, samkvæmt 2. mgr. 226. 

gr. hgl. Ef upp kæmi sú staða að ávinningurinn sem hlýst myndi koma upp í hendurnar á 

þriðja aðila, sem væri ljóst hvaðan ávinningurinn væri fenginn er ekki loku fyrir það 

skotið að hann yrði ákærður fyrir 2. mgr. 226. gr., sbr. 4. mgr. 22. gr. hgl. fyrir 

eftirfarandi hlutdeild í frelsissviptingu í ávinningsskyni.  

Hér kann maður að spyrja sig hvort að hylmingarákvæði 254. gr. í 

auðgunarbrotakafla hgl. ætti ekki frekar við um slíkan verknað. Í því ákvæði segir að ef 

maður heldur ólöglega fyrir eigandanum hlut eða öðru verðmæti, tekur þátt í 

ávinningnum af slíku broti, aðstoðar annan mann til þess að halda slíkum ávinningi eða 

stuðlar að því á annan hátt að halda við ólöglegum afleiðingum brotsins skuli honum 

refsað með allt að 4 ára fangelsi.  

Hins vegar segir einnig í ákvæðinu að verknaðaraðferðirnar sem ákvæðið verndar séu 

þeir verknaðir sem varða við ákvæði 244. gr., 245. gr. eða 247.-252. gr. hgl. Ákvæði 254. 

gr. hgl á því eingöngu við ef um er að ræða peninga eða önnur verðmæti sem er aflað 

með einhverri af þeim verknaðaraðferðum sem refsing liggur við samkvæmt ákvæðum 

sem má finna í auðgunarbrotakafla hegningarlaganna. Auðgunarbrotakafli 

hegningarlaganna hefur ákveðna sérstöðu innan hegningarlaganna þar sem auk þess að 

þurfa ásetning samkvæmt 18. gr. laganna þarf að vera til að dreifa ásetningi samkvæmt 

243. gr. hgl., svokallaður auðgunarásetningur sem nánar verður farið yfir í kafla 3.1.2 

Þetta má til að mynda sjá í forsendum Hrd. 10. október 2013 (102/2013), sem er eini 

dómurinn á vefsíðu Hæstaréttar þar sem vísað hefur verið til eftirfarandi hlutdeildar 

samkvæmt 4. mgr. 22. gr. hgl. Í málinu var ákærða meðal annars gefin að sök tilraun til 

hylmingar en um þetta atriði sagði Hæstiréttur: 

Í II. kafla ákæru er ákærða gefin að sök tilraun til hylmingar, með því að hafa ætlað að kaupa 
díselolíu af fyrrgreindum A á 100 krónur lítrann, en ekkert hafi orðið af kaupunum þar sem 
búið var að fullnýta heimild á viðskiptakorti því sem A notaði. Hylmingarákvæði 1. mgr. 
254. gr. almennra hegningarlaga felur í sér eftirfarandi hlutdeild í auðgunarbroti, sem þegar 
er fullframið. Felst hylmingin í að halda ólöglega fyrir eiganda verðmæti sem aflað hefur 
verið með brotum er varða við ákvæði 244., 245. eða 247.-252. gr. almennra hegningarlaga, 
taka þátt í ávinningi af slíku broti eða stuðla að því að halda við ólöglegum afleiðingum 
brotsins. Hið ólögmæta ástand sem lýst er í ákvæðinu leiðir af brotum sem þegar eru 
fullframin, sbr. og 4. mgr. 22. gr. almennra hegningarlaga. Þar sem A tókst ekki sú 
fyrirætlun sín að taka eldsneyti ófrjálsri hendi umrætt sinn gat samkvæmt framangreindu 
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ekki komið til eftirfarandi hlutdeildar ákærða í því broti. Ákærði verður því sýknaður af 
þeirri tilraun til hylmingar sem honum er gefin að sök í II. kafla ákæru.40 

Hér var málum háttað á þann veg að þar sem ekki var um að ræða fullframið brot 

samkvæmt áðurnefndum lagagreinum auðgunarbrotakaflans, var ekki hægt að refsa 

ákærða fyrir hylmingu.  

Þessi dómur styður þó við bókstaflega skilgreiningu hylmingarákvæðisins að það eigi 

einungis við í þeim tilvikum þar sem ávinningi eftir brot samkvæmt 

auðgunarbrotakaflanum er til að dreifa, en ekki þegar ávinningi sem hlýst eftir brot 

samkvæmt öðrum ákvæðum hegnignarlaganna eins og t.d. 2. mgr. 226. gr. hgl. er hylmt. 

Eftir atvikum yrði slíkur verknaður felldur undir eftirfarandi hlutdeild í 

frelsissviptingarbrotinu og viðkomandi yrði því að öllum líkindum sakfelldur fyrir brot 

gegn 2. mgr. 226. gr., sbr. 4. mgr. 22. gr. hgl, samanber Hérd. Norðeyst. 18. janúar 2013 

(S-138/2011) sem reifaður var í síðasta kafla. 

 Niðurstöður varðandi hlutdeild og samverknað í broti sem varðar við 1. eða 2. 2.4.4

mgr. 226. gr. hgl. 

Þegar metið er hvort að gerandi sé hlutdeilarmaður eða samverkamaður í afbroti sem 

varðar við 226. gr. hgl. virðist fyrst og fremst metið hversu stór þáttur gerandans var. 

Þannig hefur fyrir dómstólum hlutdeild aðallega verið fólgin í athafnaleysi, þ.e. að koma 

brotaþola ekki til hjálpar. Um leið og gerandi er orðinn þátttakandi í frelsissviptingunni 

með framkvæmdarathöfn virðist það vera nóg til þess að háttsemi hans sé á þann veg að 

ekki sé hægt að flokka háttsemi hans sem hlutdeild í verknaði annarra. Þó er ekki 

útilokað að brot í formi athafnar verði talin hlutdeild, samanber Hérd. Reykn. 26. 

nóvember 2010 (S-553/2010) þar sem ákærði sló brotaþola tvisvar í andlitið að beiðni 

hinna ákærðu í málinu en var einungis stutta stund í rýminu þar sem ákærða var haldið.  

 

 

  

                                                
40 Skáletrun framkvæmd af höfundi ritgerðar. 
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3 Skilyrði frelsissviptingar samkvæmt 1. og 2. mgr. 226. gr. hgl. 

3.1 Huglæg skilyrði 

 Ásetningur geranda samkvæmt 18. gr. hgl. 3.1.1

Í 18. gr. hgl. segir að verknaður sem refsing er lögð við í lögunum sé ekki saknæmur, 

nema hann sé unninn af ásetningi eða gáleysi. Í síðari málslið ákvæðisins segir að 

eingöngu sé hægt að refsa fyrir gáleysisbrot ef sérstök heimild sé til þess í lögunum. Slík 

heimild er ekki í hegningarlögunum hvað varðar 1. mgr. 226. gr. og er því um svokallað 

ásetningsbrot að ræða. Í 227. gr. hgl segir að brot á 2. mgr. 226. gr. af stórfelldu gáleysi 

varði sektum eða fangelsi allt að einu ári. Sá refsirammi er mun lægri heldur en ef brotið 

er framið af ásetningi, en eins og áður kom fram í kafla 2 hér að framan skal beita 

fangelsisrefsingu ekki skemur en 1 ár og allt að 16 árum eða ævilangt fyrir brot gegn 2. 

mgr. 226. gr. 

Frelsissvipting er í eðli sínu athöfn þar sem lítið annað kemur til greina en að 

ásetningur geranda sé til staðar svo að hún nái fram að ganga. Ef til vill væri þá um að 

ræða einhvers konar mistök eða misskilning. Hér getum við tekið dæmi þess efnis að 

brotaþoli sofnar í bifreið aðila sem ekki áttar sig á því og keyrir burt með brotaþola. 

Einhvern tímann á meðan akstrinum stendur heyrir eigandi bílsins undarleg hljóð úr 

aftursætinu, en ákveður að kanna það ekkert nánar. Eftir að hann er kominn á áfangastað 

læsir hann bifreiðinni á eftir sér. Í þeirri stöðu hefur brotaþoli verið sviptur frelsi sínu, en 

ásetningur geranda stendur þó ekki til þess að svipta manninn í skottinu frelsi sínu og því 

ekki hægt að refsa honum fyrir brot gegn ákvæði 1. mgr. 226. gr. Enn fremur má deila 

um hvort þessi háttsemi eigandans myndi yfirhöfuð flokkast til gáleysis, sem segir til um 

hversu ótrúlegar aðstæður þyrftu að vera uppi. 

Ásetningur þarf í langflestum tilvika að ná til allra þátta refsiákvæðisins. Ásetningur 

geranda getur þó verið mismunandi og þarf ekki alltaf að vera í sinni einföldustu mynd. 

Skilgreining ásetnings í íslenskum refsirétti, þegar miðað er við tjónsbrot, hefur að 

geyma fjögur ásetningsstig. Skilgreiningin hljómar svo:  

Það er ásetningur ef hinn brotlegi vill koma því til vegar sem refsiákvæði lýsir afbrot 
(tilgangur), ef hann álítur það óhjákvæmilega afleiðingu verknaðar síns (óhjákvæmileg 
afleiðing), eða hann álítur yfirgnæfandi líkur á því, að afleiðingin komi fram 
(líkindaásetningur), og loks ef hann álítur að afleiðing kunni að koma fram, en hann hefði 
engu að síður framið verknaðinn, þótt hann hefði talið víst, að afleiðingin kæmi fram (dolus 
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eventualis: skilyrtur ásetningur), eða þá hinn brotlegi lætur sér í léttu rúmi liggja, hvort 
afleiðingin kemur fram (dolus eventualis: jákvæð afstaða til afbrots).41 

 

Þessi fjögur ásetningsstig eru því tilgangur, óhjákvæmileg afleiðing, 

líkindaásetningur og dolus eventualis. Fyrstu tvö stigin eru efri stig ásetnings og eru 

yfirleitt flokkuð saman sem beinn ásetningur. Tilgangur er efsta stigið en þar er átt við að 

vilji geranda nái til þess að framkvæma þann verknað sem refsiákvæði lýsir sem afbroti. 

Það er ekki algengt í réttarframkvæmdinni að sönnun liggi fyrir um tilgang, þar sem 

afdráttarlausar játningar af hálfu ákærðra einstaklinga eru ekki algengar í 

frelsissviptingarmálum, en þó má oft ráða tilgang geranda út frá atvikum máls og öðrum 

sönnunargögnum í málinu.42 

Þegar kemur að ásetningi til frelsissviptingar í 1 og 2. mgr. 226. gr. hgl virðast 

dómstólar oft tvinna saman mat sitt á ásetningi geranda og þær aðstæður sem uppi eru í 

hverju máli fyrir sig. Í Hrd. 1986, bls. 161343 var ákærða meðal annars gefið að sök að 

hafa lokkað 13 ára dreng inn í búningsklefa sinn í Sundhöll Reykjavíkur, neytt hann til að 

setjast í kjöltuna hjá sér, kysst hann á hálsinn, farið höndum um líkama drengsins, m.a. 

um kynfærin. Þegar drengurinn vildi komast út hélt ákærði honum föstum, tók m.a. fyrir 

munn hans og ýtti honum inn í fataskáp og hélt honum þannig nauðugum í klefanum í 

nokkra stund.  

Brot ákærða voru talin varða við 1. mgr. 226. gr. og 209. gr. hgl. fyrir brot gegn 

blyðgunarsemi drengsins, brot sem getur varðað allt að fjögurra ára fangelsi. Þá var 

háttsemi ákærða einnig talin varða við blygðunarsemisbrot samkvæmt 45. gr. þágildandi 

laga nr. 53/1966 um vernd barna og ungmenna.44 Ákærði játaði á sig verknaðinn fyrir 

sakadómi Reykjavíkur og var hann því sakfelldur samkvæmt ákæru. Ákæruvaldið 

áfrýjaði og krafðist þess að dómurinn yrði þyngdur en fyrir Hæstarétti var háttsemi 

ákærða ekki talin varða við 1. mgr. 226. gr. hgl. heldur eingöngu við 209. gr. hgl. og 45. 

gr. þágildandi barnaverndarlaga.  

Hæstiréttur taldi að þar sem ekki kæmi fram hversu lengi ákærði hélt drengnum hjá 

sér inn í búningsklefanum, sem samkvæmt dóminum virtist einungis vera stutt stund, 

væri ekki hægt að gera annað en telja háttsemina einungis sem þátt í blygðunarsemisbroti 

                                                
41 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 60. 
42 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 69-70. 
43 Hrd. 1986, bls. 1613 verður héðan í frá kallaður Sundhallardómurinn til auðkenningar. 
44 Núgildandi ákvæði er í 1. og 3. mgr. 99. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002. 
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hans en ekki sjálfstætt brot. Eins og svo oft í íslenskri dómaframkvæmd er lítið sem 

ekkert fjallað um saknæmisstigið og því lítið annað að gera en að geta í eyðurnar. 

Með því að telja að háttsemin sé einungis hluti af blygðunarsemisbrotinu, má lesa 

milli línanna að talið sé að ákærði hafi ekki haft í hyggju að svipta drenginn frelsi, heldur 

hafi ásetningur hans eingöngu staðið til þess að fullnægja kynferðislegum hvötum sínum, 

en í skýrslutökum hjá lögreglunni sagði ákærði að þessi háttsemi hans væri hluti af áráttu 

sem gripi hann þegar hann væri undir áhrifum áfengis. Þá mætti einnig skilja orðalagið á 

þá vegu að sakartæming eigi við hérna, þ.e. að sú háttsemi að loka brotaþola inn í 

búningsklefa með sér og meina honum útgöngu sé hluti af verknaðarlýsingu 209. gr. hgl.  

Líklegasta skýringin á sýknuninni af frelsissviptingarbrotinu er að Hæstiréttur hafi 

ekki talið frelsissviptinguna nógu langa, en eins og síðar verður rakið virðist það vera svo 

að Hæstiréttur vilji gera mun á skammvinnri nauðung og háttsemi þar sem brotaþolar eru 

svo sannarlega sviptir frelsi sínu. Þannig hafi háttsemin ekki getað fallið undir 226. gr. 

hgl. heldur verið frekar þáttur í blygðunarsemisbrotinu. Nánar verður farið yfir atriði 

tengd tímalengd frelsissviptingar í næsta kafla. 

Til samanburðar síðastnefndum dómi má nefna áðurnefndan Hrd. 1993, bls. 906. 

Ákæra málsins var í tveimur hlutum en málavextir voru þeir að ákærði, undir áhrifum 

áfengis og vímuefna, hafði ráfað inn í íbúðarhús í Hlíðunum til þess að hvílast. Hann 

hafði síðan rankað við sér og þegar hann áttaði sig á því að hann væri staddur í 

íbúðarhúsi hafi hann ákveðið að láta greipar sópa um verðmæti í húsinu.45 Í kjölfarið 

vafraði ákærði inn í herbergi 7 ára stúlku á heimilinu. Þegar hún varð hans vör greip 

ákærði fyrir vit hennar og hafði hana á brott úr húsinu og hljóp með hana sem leið lá inn í 

Fossvogskirkjugarði þar sem honum var gefið að sök að hafa farið höndum um kynfæri 

hennar og sýnt henni getnaðarlim sinn. Hæstiréttur sakfelldi ákærða fyrir brot gegn 193. 

gr. hgl. og 1. mgr. 226. gr. hgl, eins og áður hefur verið rakið í kaflanum um 

sakartæmingu, fyrir frelsissviptinguna og brot gegn hagsmunum foreldra stúlkunnar, og 

fyrir brot gegn þágildandi 1. mgr. 202. gr. hgl46, fyrir kynferðislegu áreitnina.  

Ef þetta mál er borið saman við málið í Sundhöllinni má sjá að hér er í báðum 

tilvikum um að ræða atvik þar sem gerandinn er með brotaþola í þeirri aðstöðu að hann 
                                                

45 Hvað varðar ásetningsumfjöllun er þessi hluti dómsins einnig áhugaverður. Auðgunarásetningur ákærða 
vaknaði ekki fyrr en hann var búinn að brjótast inn í íbúðina og því var hann sakfelldur fyrir bæði húsbrot, 
sbr. 231. gr. hgl. og tilraun til þjófnaðar, sbr. 244. gr., sbr. 20. gr. hgl. Ef ákærði hefði framið húsbrotið 
með það að markmiði að stela úr íbúðinni hefði 244. gr. tæmt sök gagnvart 231. gr. 
46 Þágildandi 1. mgr. 202. gr. í heild sinni hljómaði svona: „Hver sem hefur samræði eða önnur 
kynferðismök við barn, yngra en 14 ára, skal sæta fangelsi allt að 12 árum. Önnur kynferðisleg áreitni 
varðar fangelsi allt að 4 árum.“ 
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kemst ekki undan og í kjölfarið viðhafa gerendur háttsemi sem telst falla undir 

kynferðisbrot sem hefur refsiramma upp á fjögur ár, 209. gr. hgl. í fyrri dóminum og 1. 

mgr. 202. gr. hgl. í þeim síðari. Eins og málsatvikum er háttað eru þó augljósari skil á 

milli frelsissviptingarinnar og kynferðisbrotsins í síðari dóminum heldur en þeim fyrri. 

Eins og áður segir byggði niðurstaða Sundhallardómsins á því að frelsissviptingin væri 

hluti af blygðunarsemisbrotinu en erfitt er að sjá hvernig verknaðarlýsing 

blygðunarsemisbrotsins í 209. gr. hgl., getur tæmt sök gagnvart frelsissviptingu, þar sem 

ekkert er minnst á slíka háttsemi í ákvæðinu. 

Í greinargerð sem fylgdi með frumvarpi því sem varð að breytingarlögum nr. 40/1992 

á almennum hegningarlögum má sjá að túlkun 209. gr. fyrir gildistöku breytingarlaganna 

hafi verið á þá leið að háttsemi eins og káf og þukl á líkama hafi heyrt undir ákvæðið á 

þeim tíma sem Sundhallardómurinn féll og því keimlíkt ákvæði 1. mgr. 202. gr. sem 

sakfellt var fyrir í síðari dómnum er varðaði frelsissviptinguna í 

Fossvogskirkjugarðinum.47  

Miðað við fræðin sem rakin hafa verið verður niðurstaða 

Fossvogskirkjugarðsdómsins, það er að segja að sakfella fyrir bæði 1. mgr. 202. gr. og 

226. gr., að teljast réttari niðurstaða, án þess þó að hin sé með öllu óskiljanleg. Þá getur 

einnig verið um að um sé að ræða þróun réttarins, þ.e. að Hæstiréttur hafi ákveðið að 

bregða frá fyrra fordæmi, enda er nýleg dómaframkvæmd varðandi 226. gr. hgl. á þessa 

leið eins og vikið verður að síðar. 

Öllum ætti að vera ljóst að með því að meina einstaklingum að yfirgefa tiltekið rými 

sé viðkomandi aðili að svipta þá einstaklinga frelsi til ákvarðanatöku um hvar þeir eru 

staðsettir, í það minnsta yrði að gera slíkar kröfur til hins góða og gegna 

fjölskylduföður.48 Athöfnin sem slík ætti að láta í ljós að minnsta kosti lægstu stig 

ásetnings, sem myndi þar með duga til að fullnægja skilyrðum 18. gr. hgl. Líkt og í 

öðrum ákvæðum er þó ekki eingöngu hægt að einblína á ásetninginn heldur eru fleiri 

atriði sem þarf að víkja að þegar skilyrði frelsissviptingar eru skoðuð. 

 2. mgr. 226. gr. hgl. sem fjármunabrot. Auðgunarásetningur og hvatir 3.1.2

Í 2. mgr. 226. gr. hgl. segir að hafi frelsissvipting verið framin í ávinningsskyni skuli 

beita fangelsisrefsingu ekki skemur en 1 ár og allt að 16 árum eða ævilangt. Greinin 

                                                
47 Alþt. 1990-1991, A-deild, bls. 788. 
48 Á latínu bonus pater familias. Gamall lögfræðilegur mælikvarði á hvernig einstaklingur á að eða hefði 
átt að bregðast við tilteknum aðstæðum.  
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fellur tæknilega séð undir þann flokk afbrota sem kölluð eru hagnaðarbrot í rýmri 

merkingu, en til þeirra brota teljast hvers konar afbrot sem framin eru af hagnaðar- eða 

ávinningshvöt. Þrátt fyrir það er frelsissvipting samkvæmt 2. mgr. 226. gr. ekki talin falla 

undir flokk fjármunabrota, en til fjármunabrota teljast öll þau brot sem beinast gegn eða 

snúast um fjármuni eða fjárréttindi.49  

Í íslenskum refsirétti hefur verið talið óheppilegt að flokka afbrot eftir hvötunum sem 

liggja að baki afbrotum. Afbrot eru því frekar flokkuð eftir eðli og tegund þeirra 

verndarhagsmuna og verknaðaraðferða sem eiga við í hverju máli fyrir sig. 

Verndarhagsmunir í 2. mgr. 226. gr. hgl. eru fyrst og fremst líf og heilsa manna. Slíkir 

hagsmunir teljast mun mikilvægari hagsmunir heldur en fjárhagslegir hagsmunir, en 

ákvæðum hgl. er skipt niður í kafla sem bera heiti á verndarhagsmununum og 

verknaðaraðferð.50 

Þegar fjallað er um hvöt í refsirétti er átt við hvað gerandanum gekk til með háttsemi 

sinni, þ.e. hver undirrót verknaðarins er, sbr. 7. tl. 1. mgr. 70. gr., en það er eina ákvæði 

hgl. sem hefur að geyma skírskotun til réttaráhrifa hvata. Þrátt fyrir að skarast mikið við 

skilyrðið um ásetning er nauðsynlegt að greina skýrt á milli þessara tveggja hugtaka. 

Engum verður refsað fyrir verknaði sem þeir fremja samkvæmt hgl. nema þeir hafi 

framið þá af ásetningi, ef annað er ekki tekið fram í lögunum, sbr. 18. gr. hgl., á meðan 

hvatir hafa fyrst og fremst áhrif við ákvörðun refsingar. Hvatir geta þó í 

undantekningartilvikum verið grundvöllur refsiábyrgðar eða refsihækkunar.51  

Ásetningurinn er þannig vilji gerandans til þess að fremja afbrotið sjálft, en hvatirnar 

felast í því hvað liggur að baki því að gerandinn ætlar sér að komast yfir fjármunina. Þá 

liggur einnig munurinn í því að ákæruvaldið verður alltaf að sanna ásetning hins ákærða, 

á meðan hvatirnar eru meira fyrir dómarann að meðhöndla þegar hann ákveður refsingu.  

Út frá áðurnefndri flokkun er að finna auðgunarbrot í samnefndum 26. kafla hgl. Þau 

skera sig frá öðrum fjármunabrotum þar sem í 1. gr. kaflans, 243. gr. hgl., er gerður 

áskilnaður um svokallaðan auðgunarásetning. Samkvæmt því ákvæði þarf gerandinn 

bæði að hafa framið afbrotið af ásetningi samkvæmt 18. gr. hgl. og einnig að hafa haft 

þann ásetning að hann myndi hagnast á brotinu samkvæmt 243. gr. hgl. 

Þessi flokkun ákvæða gerir það að verkum að „sömu“ kröfur til ásetnings eru til 

staðar hvort sem um er að ræða brot gegn 1. eða 2. mgr. 226. gr. hgl. þrátt fyrir þann 

                                                
49 Jónatan Þórmundsson: „Einkenni auðgunarbrota. Tengsl þeirra innbyrðis og við önnur brot.“, bls. 406. 
50 Jónatan Þórmundsson: „Einkenni auðgunarbrota. Tengsl þeirra innbyrðis og við önnur brot.“, bls. 408. 
51 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 114. 
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eðlismun sem á ákvæðunum er, það er að segja krafan um ásetning samkvæmt 18. gr. 

hgl. 

3.2 Tímalengd frelsissviptingar 

Spurning sem oft virðist vera ósvarað er á hvaða tímapunkti athöfn er orðin að 

frelsissviptingu. Hvergi í lögunum né í frumvarpinu sem fylgdi því er að finna neina 

tilvísanir í tímamörk. Ef miðað er við dómframkvæmd er þó ljóst að til staðar er einhver 

ósýnilegur og óskýr þröskuldur sem háttsemin verður að fara yfir. Um lágmarkstíma 

frelsissviptingar segir Jónatan Þórmundsson í bók sinni Afbrot og refsiábyrgð I: 

Hafa ber í huga, að frelsissvipting skv. 226. gr. [hgl.] telst ekki fullframin, nema einhver 
lágmarkstími ófrelsis hafi fylgt frelssviptingarathöfn, ef um hana er að ræða. Þessi tími 
verður þó ekki nákvæmlega tiltekinn og getur farið nokkuð eftir aðstæðum. Hann kann að 
vera mjög skammur í raun.  

En hver er þá þessi lágmarkstími? Eins og Jónatan bendir réttilega á þarf alltaf að 

taka mið af þeim aðstæðum sem uppi eru í málinu. Ef rannsaka skal hvar íslensir 

dómstólar draga línuna verður að bera saman dóma sem fallið hafa vegna brota gegn 

ákvæði 226. gr. hgl. og draga ályktanir út frá þeim.  

Til að skoða sem best tímamörk frelsissviptingar er nauðsynlegt að skoða 

mismunandi tilvik hennar þar sem dómstólar gera óhjákvæmilega greinarmun á því 

hvernig frelsissviptingu ber að garði og hvað fylgi í kjölfar hennar. Til að umfjöllun 

þessa kafla verði gerð sem best skil hefur verið ákveðið að skipta henn niður í fjóra hluta. 

Fyrst verður farið yfir frelsissviptingarmál þar sem gerendur voru einungis ákærðir fyrir 

brot gegn 226. gr. hgl. Því næst verður farið yfir frelsissviptingarmál þar sem gerendur 

voru einnig ákærðir fyrir kynferðisbrot samhliða ákvæði 1. eða 2. mgr. 226. gr. hgl. Eftir 

það verður farið yfir frelsissviptingarmál þar sem ákærðu voru einnig ákærðir fyrir 

líkamsmeiðingar samkvæmt 217. eða 218. gr. eða fyrir háttsemi sem varðar við brot á 

auðgunarbrotakafla hegningarlaganna. Að lokum verða niðurstöður um tímalengd 

frelsissviptingar dregnar saman. 

 Frelsissvipting þar sem ekki er ákært fyrir aðra háttsemi samhliða 226. gr. 3.2.1

Áður hefur verið rakinn dómurinn um starfsmann Orkuveitunnar52 en hann er einn af 

fáum dómum úr dómasafni Hæstaréttar þar sem ákært er fyrir 1. mgr. 226. gr. hgl. þannig 

að háttsemi geranda átti ekki undir neitt annað ákvæði hegningarlaganna. Þó að erfitt sé 

                                                
52 Hrd. 8. febrúar 2007 (604/2006), sjá ítarlega reifun og umfjöllun í kafla 2.2.3. 
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að tala um „léttvægar“ eða „minniháttar“ frelsissviptingar, einfaldlega vegna þess að 

ógerlegt er að gera sér nákvæmlega grein fyrir þeim aðstæðum sem brotaþoli finnur 

sjálfan sig í, virðist vera sem svo að í framkvæmdinni sé litið á tilvik líkt og í dóminum 

um starfsmann Orkuveitunnar sem ekki nægjanlega alvarlegt, eða í það minnsta náði það 

ekki að fara yfir þann ósýnilega þröskuld sem ákvæðið inniheldur.  

Enn fremur má sjá til að mynda á dóminum Hrd. 1998, bls. 2031 að þrátt fyrir að 

íslenskir dómstólar telji að frelsissvipting samkvæmt 1. mgr. 226. gr. hgl. sé alvarlegt 

brot, þá fylgi henni ekki há refsing, samanber ákvörðun refsingar í málinu, en ákærðu 

voru fengu allir hálfs árs fangelsisdóm en í málinu voru þrír menn sakfelldir fyrir að 

svipta annan mann frelsi sínu. Þá má einnig í þessu samhengi minnast á niðurstöðu 

héraðsdóms um ákvörðun refsingar í dóminum um starfsmann Orkuveitunnar þar sem 

ákærði var dæmdur í 30 daga fangelsi. Það er þó vert að taka það fram að við ákvörðun 

refsingar þarf að taka mun fleira inn í reikninginn heldur en eingöngu hvaða brot ákærðu 

höfðu framið, eins og til dæmis hegðun ákærðu fyrir eða eftir brotið, hversu styrkur og 

einbeittur vilji ákærðu var og sakaferil þeirra, samanber 70. gr. hgl. 

Það þarf að fara tæpa tvo áratugi aftur í tímann til að finna dóm þar sem háttsemi 

gerenda átti eingöngu við 1. mgr. 226. gr, en það er í áðurnefndum Hrd 1998, bls. 2031 

þar sem þrír aðilar voru ákærðir og sakfelldir fyrir 1. mgr. 226. gr. hgl. fyrir það að hafa 

veist í félagi að brotaþola í anddyri íbúðar hans, fært hann í bifreið sem þeir höfðu til 

afnota á lóð hússins og ekið með hann nauðugan sem leið lá að Hafravatni og eftir 

nokkra viðdvöl þar vestur Úlfarsfellsveg, en lögreglumenn handtóku ákærðu við 

Vesturlandsveginn. 

Líkt og gert var í héraðsdóminum í málinu um starfsmann Orkuveitunnar var í 

þessum dómi fjallað um tímalengd 226. gr. hgl. Eins og í því máli var talið að ákvæðið 

hefði ekki að geyma neinar tímaviðmiðanir. Dómurinn taldi að miðað við gögn málsins 

varðaði brot ákærðu við 1. mgr. 226. gr., en ekki 2. mgr. 226. gr., með tilvísun í það að 

hér væri ekki um langvarandi frelsissviptingu að ræða. Þó má einnig velta því fyrir sér 

hvort að 2. mgr. 226. gr. hgl. hafi átt við í tengslum við það að um hafi verið að ræða 

frelsissviptingu í ávinningsskyni, en brotaþoli bar því við að ákærðu hefðu á meðan 

frelsissviptingunni stóð reynt að hafa áhrif á afstöðu hans til peningaskuldar eins þeirra 

við brotaþola, þ.e. reynt að fá hann til að gleyma henni eða „að hann skyldi ekki hugsa 

meira um skuld ákærða við sig“. Ekki var tekin afstaða til þess álitaefnis, hvorki í 

héraðsdómi né fyrir Hæstarétti, enda erfið sönnunarstaða þar sem eingöngu var um 

vitnisburð ákærðu og brotaþola að styðjast. 



 

 36 

Við ákvörðun refsingar fjallaði héraðsdómur meira um frelsissviptinguna sem slíka. 

Ákærðu veittust sameiginlega að brotaþola og færðu hann með valdi út úr húsinu að börnum 
hans ásjáandi, og urðu börnin hrædd, svo sem móðir þeirra bar fyrir dóminum. Dómurinn 
telur sannað, að ásetningur til að fjarlægja Helga með valdi hafi orðið til ekki síðar en á 
leiðinni að heimili brotaþola, sbr. framburð ákærða Birkis hjá lögreglu. Uppspenntar hurðir 
að heimili brotaþola benda og til þess, að fyrir fram hafi verið ákveðið að fjarlægja brotaþola 
með valdi, svo og það, hvernig bifreiðinni var lagt fyrir utan húsið. Ákærðu sammæltust um 
framningu brotsins, og er það virt þeim til þyngingar við ákvörðun refsingar, sbr. 2. mgr. 70. 
gr. almennra hegningarlaga. Það að nema fólk með valdi frá heimili sínu eða dvalarstað og 
svipta þannig frelsi er alvarlegt afbrot, og eiga ákærðu í máli þessu sér engar málsbætur.53 

Í Hæstarétti var sakfelling ákærða og heimfærsla brotsins til refsiákvæðis staðfest og 

talið sannað að frelsissviptingin hefði staðið í að minnsta kosti um hálfa klukkustund. 

Allir ákærðu voru dæmdir í 6 mánaða fangelsi en þeir voru einnig sakfelldir fyrir brot á 

lögum nr. 65/1974 um ávana- og fíkniefni. Frá þessu fordæmi virðist hafa verið vikið í 

dóminum um starfsmann Orkuveitunnar, en í héraðsdóminum í því máli var byggt á sams 

konar rökstuðningi og í þessum dómi að því leyti að talið var að frelsissviptingum væri 

samkvæmt lögum ekki ákvarðaður neinn sérstakur tími. 

Í því samhengi má síðan einnig nefna Hrd 15. nóvember 2012 (118/2012). Í málinu 

var ákærða meðal annars gefið að sök að hafa svipt þáverandi sambýliskonu sína frelsi 

sínu í allt að þrjár og hálfa klukkustund á heimili þeirra með því að meina henni að fara í 

burtu, fylgja henni eftir, taka af henni síma, læsa að þeim og halda henni fastri í sófa með 

því að sitja klofvega ofan á henni og halda utan um líkama hennar, háls og kverkar og 

neyða hana til að hlusta á sig. Þá hafði hann jafnframt á meðan þessari háttsemi stóð 

hótað henni að hann mydni drepa hana sem og föður hennar og bræður. 

Héraðsdómur sakfelldi ákærða fyrir brot gegn 226. gr. hgl. sem og fyrir brot gegn 

233. gr. hgl., en hann hafði einnig verið ákærður fyrir að hafa hótað móður brotaþola 

lífláti eftir að frelsissviptingunni var lokið en foreldrar brotaþola höfðu mætt til þess að 

sækja hana og hittu þau ákærða fyrir utan hús hans. Við ákvörðun refsingar hafði 

héraðsdómur í huga að mjög langur tími leið þar til lögð var fram kæra á hendur ákærða 

frá því að brotið var, fjórtán mánuðir og þegar refsingin var kveðin upp voru liðin tvö og 

hálft ár frá því brotið var framið. Refsing ákærða þótti hæfilega ákveðin fangelsi í 4 

mánuði en fullnustu refsingarinnar var frestað og skyldi hún falla niður að liðnum 2 árum 

frá birtingu dómsins ef ákærði héldi skilorði. 

                                                
53 2. mgr. 70. gr. hgl. snýr að samverknaði og er refsiþyngingarástæða. Ákvæðið segir að hafi fleiri menn 
en einn unnið verkið í sameiningu skuli að jafnaði taka það til greina til þynigingar refsingar.  
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Hæstiréttur leit hins vegar ekki einungis til dráttar þess að kæran var lögð fram heldur 

leit dómurinn einnig til annarra gagna þegar refsingin var ákveðin fyrir brot ákærða gegn 

1. mgr. 226. gr., en Hæstiréttur sýknaði ákærða af líflátshótuninni.  

Samkvæmt framansögðu er ákærði sakfelldur fyrir brot á 1. mgr. 226. gr. almennra 
hegningarlaga. Ákærði hefur ekki áður sætt refsingu svo kunnugt sé. Engin læknisfræðileg 
gögn liggja fyrir um að brotið hafi haft alvarlegar afleiðingar fyrir A. Verður ekki talið að 
viðtalsmeðferð sem hún sótti að ráði lögmanns síns í Kvennaathvarfi frá desember 2010, er 
liðnir voru um sextán mánuðir frá því að brotið var framið, hafi hér þýðingu. Engir áverkar 
voru á A eftir frelsisskerðinguna og greindi faðir hennar frá því í skýrslu fyrir dómi að þau 
hafi sérstaklega athugað það en ekki séð neitt. Brot ákærða var sem fyrr segir kært til 
lögreglu nærfellt fjórtán mánuðum eftir að það var framið. Með vísan til þessara atriða 
verður ákærða ekki gerð refsing í málinu.54 

Í dómi Hæstaréttar er vísað til afleiðinga verknaðarins og segir í grunninn að þar sem 

enginn skaði sé skeður sé ekki ástæða til refsingar. Ekki var farið sérstaklega yfir það 

hvort að tímalengdin á frelsissviptingunni, þrjár og hálf klukkustund, væri stuttur eða 

langur tími. Með því að fara ekki yfir það sérstaklega virðist í forsendum dómsins óbeint 

vera gefið til kynna að sá tími sé svo langur að ekki sé neinn vafi á því að skilyrði um 

lágmarks tímalengd frelsissviptingar samkvæmt 1. mgr. 226. gr. hgl. sé uppfyllt. 

Eins og áður hefur komið fram eru mál sem þessi, það er að segja mál þar sem 

eingöngu er ákært fyrir 226. gr. hgl. af skornum skammti og því erfitt að draga skýra 

niðurstöðu af fordæmum Hæstaréttar. Þó virðist Hrd. 15. nóvember 2012 (118/2012), líkt 

og dómurinn um starfsmann Orkuveitunnar, ýta enn frekar undir kenninguna um 

ósýnilega þröskuldinn sem virðist hafa verið búinn til hvað varðar tímalengd og 

alvarleika frelsissviptingarinnar. Hvað varðar dóminn um starfsmann Orkuveitunnar var í 

Hæstarétti talið með tilliti til aðstæðna og þess hve stuttan tíma starfsmaðurinn dvaldi á 

skrifstofu ákærða að frelsissviptingin þætti ósönnuð á meðan í hinum dóminum var um 

að ræða þriggja og hálfs tíma frelsissviptingu, sem ekki var sett út á í forsendum 

Hæstaréttar. Hins vegar virðist háttsemin ekki uppfylla skilyrði um alvarleika í ljósi 

athugasemda þeirra um skort á tjóni. 

Dómarnir tveir sem reifaðir hafa verið frá þessari öld gefa því til kynna að 

þröskuldurinn fyrir tímalengd frelsissviptingar sé einhvers staðar á bilinu 40 mínútur til 

þrír og hálfur klukkutími þegar ekki er ákært fyrir aðra háttsemi heldur en 

frelsissviptingu. 

 

                                                
54 Skáletrun gerð af höfundi ritgerðar. 
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 Frelsissvipting í tengslum við kynferðisbrot 3.2.2

Í kafla 2.2.2 var rætt um sakartæmingu 194. gr. hgl. gagnvart 1. mgr. 226. gr. hgl og 

frelsissviptingu sem hluta af ofbeldinu í 194. gr. hgl. Þannig var frelsissvipting einu sinni 

hluti af verknaðarlýsingunni í 194. gr. hgl. en er nú einfaldlega talin falla undir orðið 

„ofbeldi“ í verknaðarlýsingu 194. greinarinnar eins og hún stendur í dag.55  

Það má þó einnig finna fjölmarga dóma Hæstaréttar þar sem atvik hafa verið með 

þeim hætti að háttsemin hefur varðað við bæði 226. gr. og kynferðisbrot í 22. kafla hgl., 

bæði 194. gr. hgl sem og önnur ákvæði er varða til að mynda kynferðisbrot gagnvart 

börnum. 

Fyrst ber að líta til Hrd. 13. maí 2015 (65/2015). Ákærði var sakfelldur og dæmdur í 

tíu ára fangelsi vegna tveggja brota en það síðara er hér til umfjöllunar.56 Í því máli hafði 

ákærði skipað tveimur átta ára drengjum að koma með sér inn í íbúð sína undir því 

yfirskini að ræða við þá um að þeir hefðu sparkað bolta í bifreið fyrir utan fjölbýlishúsið 

sem ákærði bjó í. Sagði hann við þá að ef þeir myndu ekki fylgja honum inn myndi hann 

hringja á lögregluna. 

Inn í íbúðinni braut ákærði kynferðislega gegn drengjunum, þar sem hann lét þá 

meðal annars flengja hvorn annan á beran rassinn ásamt því að nauðga þeim báðum. 

Frelsissviptingarbrotið var talið varða við 1. mgr. 226. gr, sem og 193. gr. hgl. en talið 

var sannað að frelsissviptingin hefði staðið yfir í 20-30 mínútur, sem er hérumbil sami 

tímarammi og var uppi í málinu um starfsmann Orkuveitunnar, þar sem talið var að 

ósannað væri að frelsissvipting hefði átt sér stað, meðal annars með skírskotun til þess 

hversu skammur tíminn var.  

Forsendur héraðsdóms í málinu vísuðu til annars dóms sem fallið hafði árinu áður þar 

sem um ennþá styttri tímaramma var að ræða, Hrd. 8. maí 2014 (54/2014). Í því máli var 

ákærði sakfelldur fyrir frelsissviptingu sem varðaði við 193. gr. og 1. mgr. 226. gr. hgl. 

og kynferðisbrot sem varðaði við 2. mgr. 202. gr. fyrir að hafa platað tvær sjö ára stúlkur 

upp í bifreið sína við svipaðar aðstæður og í Hrd. 13. maí 2015 (65/2015).  

Hann hafði séð stúlkurnar í strætóskýli og beðið þær um að koma upp í bifreiðina til 

að koma með sér þar sem þær hefðu verið að stela úr verslun. Ef þær myndu ekki fylgja 

honum myndi hann hringja á lögregluna. Þegar þær höfðu sest upp í bifreiðina keyrði 

                                                
55 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 69-70. 
56 Fyrri hluti dómsins varðaði kynferðisbrot ákærða gagnvart þriðja brotaþolanum. Hann hafði notfært sér 
andlega fötlun hennar, en hún hafði ekki skilið þýðingu kynferðismakanna vegna fötlunar. Þá hafði hann 
flengt hana á beran rassinn, líkt og hann var sakfelldur fyrir gegn drengjunum tveimur.  
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hann með þær á afvikinn stað þar sem hann kyssti aðra stúlkuna á kinnina og snerti maga 

og læri þeirra beggja utan klæða. Ákærði játaði skýlaust brot sín og því var farið með 

málið samkvæmt 164. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála57 og var ákærði í 

héraðsdómi dæmdur til þriggja ára fangelsissrefsingar. Ríkissaksóknari áfrýjaði 

dóminum til Hæstaréttar og krafðist þess að refsingin yrði þyngd. Í dómi Hæstaréttar má 

finna umfjöllun um heimfærslu refsiákvæðana varðandi háttsemina sem var talin eiga 

undir 1. mgr. 226. gr. hgl. en þar sagði: 

Með vísan til forsendna héraðsdóms verður staðfest niðurstaða hans um sakfellingu ákærða. 
Um heimfærslu brota hans til refsiákvæða verður að líta til þess að ákærði ók með stúlkurnar 
tvær á afvikinn stað, þar sem hann viðhafði þá háttsemi sem í ákæru greinir. Í bifreiðinni 
voru stúlkurnar algerlega á hans valdi, en þær voru sjö ára gamlar og lýstu fyrir dómi miklum 
ótta og hræðslu við ákærða. Þótt ekki hafi liðið lengri tími en tíu mínútur frá því að hann hitti 
stúlkurnar og þar til hann skilaði þeim aftur nálægt heimilum þeirra verður í ljósi atvika 
málsins og því sem að framan er lýst fallist á að háttsemi ákærða sé réttilega heimfærð til 
refsiákvæða í ákæru. 

Hér má sjá að í forsendum dómsins er því enginn gaumur gefinn hve skamman tíma 

háttsemin stóð yfir og talið „í ljósi atvika málsins“ að ákærði hafi gerst brotlegur við 226. 

gr. hgl. Litið er framhjá atriðum sem litið var til í dóminum um starfsmann 

Orkuveitunnar, það er að segja atriðum er vörðuðu tímalengd frelsissviptingarinnar. Ef 

skilgreining Jónatans Þórmundssonar í kafla 3.2 er skoðuð aftur má sjá að hann telur að 

frelsissviptingin sé ekki fullframin nema einhver lágmarkstími ófrelsis hafi fylgt 

frelsissviptingarathöfninni og að sá tími sé háður aðstæðum. Þegar þessir tveir dómar eru 

skoðaðir með sérstöku tilliti til tímalengdar frelsissviptingar virðist lítil þörf á því að sýna 

fram á að háttsemi geranda hafi staðið yfir í einhvern ákveðinn tíma sökum þess að 

háttsemin sem er viðhöfð í kjölfar frelsissviptingarathafnarinnar er kynferðisbrot, enn 

fremur kynferðisbrot gegn börnum sem telja verður jafnvel enn verra.  

Þetta á þó ekki eingöngu við um kynferðisbrot gegn börnum. Í Hrd. 15. maí 2014 

(790/2013) var ákærða gefið að sök að hafa svipt brotaþola frelsi sínu, sbr. 226. gr. hgl., í 

um það bil 30 til 40 mínútur. Á þeim tíma beitti hann brotaþola margvíslegu og 

hrottalegu ofbeldi, bæði líkamlegu og kynferðislegu. Háttsemi ákærða var talin, auk 226. 

gr. hgl., varða við 194. gr. og 217. gr. hgl. Málavextir voru þeir að ákærði hafði boðið 

brotaþola far úr miðbæ Reykjavíkur seint um kvöld. Ákærði keyrði sem leið lá að 

yfirgefnu iðnaðarhúsnæði, sem hann hafði aðgang að, og fór með brotaþola þangað inn 

þar sem þau sofnuðu bæði.  

                                                
57 Hér eftir nefnd sakamálalög. 
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Þegar brotaþoli vaknaði óskaði hún eftir því að fá að fara en sannað þótti að ákærði 

hafi neitað þeirri bón hennar og í kjölfarið beitt hana ofbeldinu og svipt hana frelsi sínu. 

Ákærði meinaði brotaþola útgöngu og neyddi hana til þess að hafa við sig munnmök og 

beitti hana stigmagnandi ofbeldi. Brotaþoli reyndi ítrekað að flýja og voru verksummerki 

þess áberandi í iðnaðarhúsnæðinu. Hún hafði til að mynda brotið rúðu til að reyna að 

koma sér undan og þá var blóð hennar einnig á hurðarkarminum, en hún sagði fyrir dómi 

að hún hefði gert í því að reyna að snerta sem mest til sönnunar um veru sína í 

húsnæðinu. Um síðir hleypti ákærði brotaþola út úr húsnæðinu.  

Ákærði var sakfelldur fyrir brot á öllum áðurnefndum greinum og dæmdur í 5 ára 

fangelsi. Í Hæstarétti var sérstaklega fjallað um frelsissviptinguna sem slíka og hvenær 

hún hefði hafist en í dóminum sagði: 

Í málinu er ákærða gefið að sök að hafa brotið gegn 1. mgr. 194. gr., 2. mgr. 218. gr. og 1. 
mgr. 226. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 með því að hafa að morgni 20. apríl 2013 
svipt brotaþola frelsi, ráðist á hana og nauðgað henni í yfirgefnu húsnæði í Reykjavík. Þótt 
tímasetningar í málinu séu ónákvæmar verður fallist á með héraðsdómi að leggja beri til 
grundvallar að brotaþoli hafi vaknað um klukkan átta að morgni þessa dags í húsnæðinu, en 
ákærði svaf þar enn. Eftir að hún hafði árangurslaust reynt að komast út vakti hún ákærða og 
verður miðað við að hún hafi þá óskað eftir því að hann opnaði fyrir henni svo hún kæmist 
út, en hann hafði lykla að húsnæðinu. [...] Telst sannað að ákærði hafi haldið brotaþola í 
húsnæðinu í 30 til 40 mínútur. Allan þann tíma beitti hann hana líkamlegu ofbeldi og því 
kynferðislega ofbeldi, sem ákært er fyrir. Frelsisskerðingin var því alvarleg og aðstæður 
brotaþola ógnvænlegar enda átti ákærði alls kostar við hana í átökum þeirra. Verður 
samkvæmt þessu fallist á með héraðsdómi að háttsemi ákærða verði felld undir 1. mgr. 226. 
gr. almennra hegningarlaga, þótt frelsisskerðingin hafi ekki varað lengur en lýst hefur verið. 

Líkt og í málinu hér að framan tekur Hæstiréttur fram að háttsemi ákærða sé slík að 

ekki skipti máli þó að frelsissviptingin hafi ekki varað lengur heldur en þrjátíu til fjörutíu 

mínútur. Gefur það tilefni til þess að álykta að áðurnefndur ósýnilegur þröskuldur sé til 

staðar, þrátt fyrir að lagaákvæðið geri ekki grein fyrir honum og að ekki sé litið til hans 

við þessar aðstæður. Enn fremur er hægt að gefa sér, ef litið er til allra þeirra dóma sem 

hafa verið reifaðir í kaflanum, að ef málavextir eru á þá leið að kynferðisbrot komi í 

kjölfar frelsissviptingarinnar lítur Hæstiréttur framhjá þröskuldinum sökum þess að 

brotaþoli finnur sig þá í hættulegum eða ógnvænlegum aðstæðum. 

Þá má í dóminum Hrd 12. júní 2014 (756/2013) einnig finna frekari vísbendingar um 

hvar línan í þessum málum liggur. Í málinu var ákærði sakfelldur fyrir kynferðisbrot á 

meðan frelsissviptingu stóð, en hann hafði með ofbeldi veist að 10 ára stúlku og ekið 

með hana sem leið lá upp í Heiðmörk þar sem hann braut á stúlkunni kynferðislega. Var 

háttsemi hans felld undir 1. mgr. 226. gr. ásamt 193. gr., 194. gr., 1. og 2. mgr. 202. gr. 
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og 1. mgr. 210. gr. hgl. 202. gr.58 Fyrir Hæstarétti var fjallað um frelsissviptinguna í 

tengslum við forsendur dómsins fyrir ákvörðun refsingar ákærða. Í dóminum segir: 

Allt framangreint ber skýran vott um að brot ákærða voru þaulskipulögð og lýsir styrkum og 
einbeittum brotavilja hans, sbr. 6. tölulið 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga. Einnig 
horfir til refsiþyngingar samkvæmt c. lið 195. gr. sömu laga varðandi kynferðisbrotið í 2. lið 
ákæru að brotið var framið á sérstaklega meiðandi hátt. Þar að auki verður það metið ákærða 
til þyngingar refsingar að brot hans beindust að varnarlausu barni, sem átti sér einskis ills 
von, svo og að frelsissvipting brotþola varði í rúmar tvær klukkustundir. 

Ákærði var dæmdur til 10 ára fangelsisvistar. Út frá forsendum Hæstaréttar má lesa 

að mat dómstólsins sé að um alvarlega frelsissviptingu sé að ræða, en hún stóð yfir í tvær 

klukkustundir og er sú staðreynd sérstaklega tiltekin sem ástæða til þyngingar refsingar.  

Með hliðsjón af þessum dómum, sem verður að telja að endurspegli almenna 

dómaframkvæmd í líkum málum, má draga þá ályktun að tímalengd frelsissviptingar 

skipti engu máli þegar kynferðisbrot, hvort sem það beinist gegn barni eða fullorðnum 

einstaklingi, fylgir í kjölfar þeirrar háttsemi sem á undir 226. gr. hgl. Í þessum tilvikum v 

fylgt eftir samkvæmt orðanna hljóðan af þeirri ástæðu að þegar brotið er jafn alvarlegt og 

raun ber vitni skuli líta framhjá því að frelsissviptingin hafi ekki varað nema í stuttan 

tíma, samanber orðalagið í forsendum Hæstaréttar í síðustu setningunni í reifuninni á 

dóminum Hrd. 15. maí 2014 (790/2013) hér fyrir ofan. Einnig sjáum við á forsendum 

Hæstaréttar í málinu að ef tímalengd háttseminnar er komin upp í tvær klukkustundir og 

gerandinn hefur einnig beitt brotaþola ofbeldi sem varðar við kynferðisbrotakafla 

almennu hegningarlaganna er um að ræða mjög alvarlega frelsissviptingu, sem getur 

verið ástæða til þyngingar refsingar gerandans, en í því máli hafði ákærði farið með 

brotaþola, 10 ára stúlku, upp í Heiðmörk og brotið kynferðislega á henni þar.  

 Frelsissviptingar þar sem ákært er fyrir önnur brot sem ekki eru kynferðisbrot 3.2.3

Þau brot sem koma hér til skoðunar eru auðgunarbrot og líkamsárásir samkvæmt 217. og 

218. gr. hgl. Þegar talað er um auðgunarbrot er átt við brot gegn ákvæðum 26. kafla hgl, 

en áður hefur verið fjallað um sérstöðu þeirra í kafla 3.1.2 hvað varðar hinn sérstaka 

ásetning til auðgunar sem þarf að vera til staðar. Þá var í sama kafla einnig farið yfir þá 

staðreynd að 2. mgr. 226. gr. hgl. sé í eðli sínu hagnaðarbrot í rýmri merkingu. Það gefur 

því auga leið að skörun á sér stað milli 2. mgr. 226. gr. hgl og ákvæða 
                                                

58 Í 1. mgr. 202. gr. hgl segir að sá sem hafi samræði eða önnur kynferðismök við barn skuli sæta fangelsi 
allt að 16 árum. 2. mgr. ákvæðisins segir síðan að önnur kynferðisleg áreitni en sú sem fellur undir 1. mgr. 
ákvæðisins varði allt að 6 ára fangelsi. 1. mgr. 210. gr. a. varðaði síðan þá háttsemi hans að hafa tekið á 
símann sinn 1 hreyfimyndskeið og 14 ljósmyndir af athæfinu.  
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auðgunarbrotakaflans þegar frelsissviptingar eru með þeim hætti að þær eru 

framkvæmdar í ávinningsskyni. Þau ákvæði sem helst koma til skoðunar eru rán 

samkvæmt 251. gr. og fjárkúgun samkvæmt 252. gr. 

Í 1. mgr. 218. gr. hgl. segir að ef maður hafi með vísvitandi líkamsárás valdið öðrum 

manni tjóni á líkama eða heilbrigði og afleiðingarnar verði taldar honum til sakar vegna 

ásetnings eða gáleysis varði það fangelsi allt að þremur árum. 2. mgr. 218. gr. á við ef 

stórfellt líkams eða heilustjón verður af árásinni eða ef brotið er sérstaklega hættulegt 

vegna þeirrar aðferðar sem notuð er. Brot við 2. málsgreininni varðar allt að 16 ára 

fangelsi. 217. gr. hgl. mælir síðan fyrir um líkamsárásir sem ekki eru jafn alvarlegar og í 

218. gr. en brot gegn ákvæðinu varðar allt að eins árs fangelsi ef háttsemin er sérstaklega 

vítaverð.59 

Í langflestum tilvikum er það svo að ofbeldi samkvæmt 217. gr eða 218. gr. er beitt 

samhliða auðgunarbroti og verður þar með að ránsbroti samkvæmt 252. gr. Lítið hefur 

verið fjallað um tímalengdina í dómum sem varða brot eins og þessi þar sem oft leikur 

enginn vafi á að um frelsissviptingu sé að ræða, þá sérstaklega ef um er að ræða háttsemi 

sem staðið hefur yfir í meira en 10 klukkustundir, eins og sést hefur í sumum málum þar 

sem um er að ræða handrukkun eða annars konar uppgjör í undirheimunum.60 

Það má þó í þessu samhengi nefna Hrd. 2005, bls. 4142 (195/2005).  Þrír menn höfðu 

verið sakfelldir fyrir í héraðsdómi meðal annars fyrir það að hafa í félagi svipt ræstitækni 

í flugstöð Flugfélags Íslands, brotaþola málsins, frelsi þegar hann kom að þeim þar sem 

þeir voru að brjótast inn í flugstöðina með það fyrir augum að stela plasmaskjám og öðru 

verðmæti. Var þessi háttsemi þeirra talin varða við 1. mgr. 226. gr. hgl. Ákærðu ógnuðu 

brotaþolanum með hnífi og héldu honum nauðugum í flugstöðinni í eina klukkustund 

áður en þeir fóru með hann nauðugan í bifreið og óku með hann sem leið lá upp í 

Seljahverfi í Reykjavík, en þar hentu þeir brotaþola út úr bifreiðinni og skildu hann eftir. 

Einn af þessum þremur ákærðu í málinu áfrýjaði dóminum til Hæstaréttar. Í Hæstarétti 

var ákærði einnig sakfelldur og þá var refsing hans þyngd. Dómurinn vísaði lítillega til 

tímalengdar frelsissviptingarinnar í forsendum sínum fyrir ákvörðun refsingar. Í 

dóminum sagði: 

Eins og fram kemur í héraðsdómi héldu ákærði og félagi hans H nauðugum í flugstöðinni um 
klukkustund. Á meðan á því stóð var félaginn með hníf og hefur ákærði viðurkennt fyrir 

                                                
59 Dómaframkvæmd sýnir að stigsmunurinn á milli 217. gr. og 218. gr. felist að mestu leyti í því hvort að 
um beinbrot sé að ræða. 
60 Sjá t.d. Hrd 20. desember 2011 (229/2011).  
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dómi að þeir hafi ákveðið að nota hnífinn til að leggja áherslu á orð sín auk þess sem hann 
staðfesti framburð sinn hjá lögreglu um að þeir hafi skipst á um að nota hnífinn. Þegar til 
þessa alvarlega verknaðar er litið og að öðru leyti vísað til forsendna héraðsdóms um 
ákvörðun refsingar ákærða verður hún hæfilega ákveðin fangelsi í 14 mánuði. 

Í dóminum var talið sannað að um hefði verið að ræða að minnsta kosti einnar 

klukkustundar frelsissviptingu og því ekki talið að tilefni væri til að fara nánar út í 

tímalengdina, einnig með það til hliðsjónar að ákærðu voru vopnaðir hnífum. 

Ræstitæknirinn sá sér ekki annan kost en að fylgja þeim eftir. Hér virðist vera um að 

ræða tilvik þar sem talið er í forsendum dómsins að atvik séu með þeim hætti að ekki sé 

þörf á að fara nákvæmlega í það hversu lengi frelsissviptingin stóð yfir, líkt og fjallað var 

um varðandi frelsissviptingu í tengslum við kynferðisbrot í kaflanum hér á undan, sökum 

þess að alvarleiki brotsins sé svo mikill. Ákærði var dæmdur í 14 mánaða fangelsi, en 

hann var einnig sakfelldur fyrir þjófnaðarbrot samkvæmt 244. gr. hgl.  

Eins og áður segir fylgir ofbeldi oft auðgunarbrotum þegar frelsissviptingar eru 

annars vegar og því við hæfi að fjalla um þessar tegundir afbrota í sama kafla. Þannig 

staða var uppi í Hérd. Reykn. 17. nóvember 2014 (S-208/2014). Í málinu voru tveir aðilar 

ákærðir fyrir 1. mgr. 226. gr. og 252. gr., samanber 20. gr. hgl. fyrir frelsissviptingu og 

tilraun til ráns. Málavextir voru þeir að ákærðu höfðu í félagi við tvo óþekkta menn og 

annan meðákærðan aðila svipt brotaþola frelsi sínu í fjölbýlishúsi í Hafnafirði með því að 

binda hann á höndum og halda honum nauðugum í íbúðinni. Ákærðu veittust einnig að 

brotaþola með ofbeldi og var hann krafinn um greiðslu vegna ætlaðrar skuldar hans við 

ákærðu.  

Talið var að ákærðu hefðu fengið ábendingu um hvar brotaþoli væri staddur í gegnum 

eiganda íbúðarinnar þar sem brotaþoli aðhafðist þetta kvöld, en talið var að hún hefði 

sent SMS skilaboð til annars af ákærðu þess efnis að brotaþoli væri staddur í íbúð hennar. 

Hún var fyrir þá háttsemi einnig ákærð fyrir hlutdeild í frelsissviptingarbroti hinna 

ákærðu, en var að lokum sýknuð vegna sönnunarskorts, þar sem ekki tókst að sanna gegn 

eindreginni neitun hennar að hún hefði sent SMS skilaboðin úr símanum sínum. Um 

aðalverknað hinna tveggja ákærðu sagði héraðsdómur eftirfarandi: 

Að þessu öllu virtu telur dómurinn lögfulla sönnun hafa verið fram færða um að brotaþoli 
hafi verið bundinn á höndum eins og hann sjálfur lýsti því fyrir lögreglu og dóminum og 
ákærðu Hinrik og Guðrún Kamilla hafi átt þátt í því. Ekki liggur fyrir í hversu langan tíma sú 
frelsissvipting stóð en ákærðu og brotaþoli hafa lýst því yfir að þau hafi verið í tíu til tuttugu 
mínútur inni í íbúðinni en brotaþoli taldi það hafa verið allt að þrjátíu mínútur. Þá telur 
dómurinn sannað að brotaþoli hafi verið bundinn á meðan á árásinni stóð, þannig að hann gat 
ekki varið sig eða komið sér undan. Verða ákærðu Hinrik og Guðrún Kamilla sakfelld fyrir 
þessa háttsemi og er hún réttilega heimfærð til refsiákvæðis. 
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Áður hefur verið fjallað um að dómar héraðsdóms hafa ekki jafn sterkt fordæmisgildi 

og dómar Hæstaréttar. Í þessum dómi má enn og aftur sjá í forsendum héraðsdóms að 

tímalengd frelsissviptingar er gefið lítið vægi, líkt og í forsendum héraðsdómsins í 

dóminum með starfsmann Orkuveitunnar. Hins vegar er augljóslega ekki uppi sama staða 

í þeim dómi þar sem í þessu máli er frelsissviptingin mjög augljós. Brotaþolinn er 

bundinn á höndum og með öllu varnarlaus og ófær um að komast undan. Ákærðu voru 

dæmd í tíu og tveggja mánaða fangelsi fyrir aðild sína að frelsissviptingunni, en þau voru 

sýknuð af tilraun til ráns. 

 Niðurstöður varðandi tímalengd frelsissviptingar samkvæmt 226. gr. hgl. 3.2.4

Af þeim dómum sem hafa verið reifaðir í síðustu þremur köflum er ljóst að ákveðin 

óvissa er uppi með tímalengdina og að hvert mál fyrir sig er metið út frá öllum þeim 

aðstæðum sem uppi eru í málinu. Þannig má í rauninni segja að það sé kannski ekki 

neinn ákveðinn tími sem skipti máli. Það sé þá frekar litið á hvert atvik fyrir sig út frá 

öllum atriðum sem koma til skoðunar, til að mynda hvort að ofbeldi, hvort sem er 

líkamlegu eða kynferðislegu, er beitt eða aðstæður eru á annað borð alvarlegar fyrir 

brotaþola. Ef svo reynist vera mega lesa út úr dómaframkvæmdinni að uppi sé tilhneiging 

til þess að gefa tímalengd frelsissviptingar minna vægi og að hún hafi þá frekar þýðingu 

þegar kemur að ákvörðun refsingar. 

Ákveðið var að framkvæma óformlega rannsókn á tímalengd frelsissviptingar í þeim 

dómum sem fallið hafa á síðastliðnum 30 árum þar sem ákært hefur verið fyrir brot gegn 

1. eða 2. mgr. 226. gr. hgl. Rannsóknin var einskorðuð við dóma Hæstaréttar. Alls var 

um að ræða 19 dóma, sá elsti var frá 1986 og sá yngsti frá 2015.  

Í fjórum af þeim 19 dómum sem voru skoðaðir mátti lesa út úr forsendum Hæstaréttar 

að tímalengd frelsissviptingar hafi verið á þá leið að ekki væri hægt að ákvarða að 

háttsemin sem ákærðu í þeim málum viðhöfðu væri brot gegn 226. gr. hgl. Tímalengdin í 

þessum dómum var í þremur tilvikum þrjátíu til fjörutíu og fimm mínútur en í einu 

tilvikinu kom einfaldlega í fram í forsendum Hæstaréttar að tíminn sem háttsemin hefði 

staðið yfir hefði verið „eigi nema nokkur stund“. Í þremur af dómunum var sú staðreynd 

hversu lítill tími hefði liðið notað sem rökstuðningur fyrir sýknun á grundvelli 
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sönnunarskorts. Í fjórða málinu var háttsemin talin vera verknaðaraðferð ákærða í öðru 

broti sem hann framdi samhliða frelsissviptingunni, broti gegn 209. gr. hgl.61 

Sú frelsissvipting sem stóð yfir í stystan tíma sem ákært var fyrir stóð yfir í10 

mínútur en það er jafnframt stysti tíminn sem sakfellt hefur verið fyrir. Lengsta 

tímalengdin sem ákært var fyrir var 12 klukkustundir, en þó var í eitt skipti ekki tiltekinn 

nákvæmlega sá tími sem leið á meðan háttsemin stóð yfir en í dóminum sagði að 

frelsissviptingin hefði staðið yfir „frá miðnætti og fram eftir degi“. Sú frelsissvipting 

sem varði í 12 klukkustundir, er eina tilfellið þar sem Hæstiréttur hefur með berum 

orðum tekið það fram að um langvarandi frelsissviptingu væri að ræða en í málinu voru 

tveir menn sakfelldir fyrir fjárkúgun, stórfellda líkamsárás og langvarandi 

frelsissviptingu í ávinningsskyni, samanber 251. gr. hgl., 2. mgr. 218. gr. hgl. og 2. mgr. 

226. gr. hgl. 

Skoðun á tímalengd dómanna leiddi helst í ljós að sé ekki ákært fyrir aðra háttsemi 

heldur en frelsissviptingu, til að mynda ef brotaþolar hafa ekki verið samhliða 

frelsissviptingunni beittir líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi, sé gerð meiri krafa til 

tímalengdarinnar. Hér má til að mynda vísa í forsendur Hæstaréttar í dóminum um 

starfsmann Orkuveitunnar, Hrd. 8. febrúar 2007 (604/2006), þar sem ákærði var 

eingöngu ógnandi í framkomu og hélt starfsmanninum inn á skrifstofu sinni með orðum. 

Þar var ákærði sýknaður í Hæstarétti á grundvelli sönnunarskorts og vísað til tímalengdar 

sem einnar af ástæðum þess að ekki teldist sannað að frelsissvipting samkvæmt 1. mgr. 

226. gr. hgl. hefði átt sér stað. Í málinu voru þó dómarar ekki sammála um sjálfa 

niðurstöðu málsins og ósammála í grundvallarafstöðu sinni sem veikir dóminn sem 

fordæmi í dómaframkvæmd Hæstaréttar.62 

Við skoðunina kom í ljós að sakfellt var í öðrum dómum þar sem tímalengd 

frelsissviptingarinnar var sú sama eða styttri heldur en í dóminum um starfsmann 

Orkuveitunnar en þar sem beitt hafði verið einhvers konar ofbeldi. Hér má til dæmis 

nefna dóminn Hrd. 29. janúar 2008 (93/2008) en þar voru ákærðu sakfelldir fyrir 

frelsissviptingu samkvæmt 2. mgr. 226. gr. hgl. og rán samkvæmt 252. gr. hgl. fyrir að 

hafa svipt brotaþola frelsi á heimili sínu með því að tjóðra hann niður með límbandi. 

Tímasetningar voru aðeins á huldu í málinu en talið var að háttsemin hefði staðið yfir í 

tíma á bilinu fimmtán til þrjátíu mínútur. Þessi háttsemi var talin uppfylla skilyrði 

                                                
61 Eftirtaldir dómar eru Hrd. 1986, bls. 1613, Hrd. 25. janúar 2007 (540/2006), Hrd. 8. febrúar 2007 
(604/2006) og Hrd. 3. október 2013 (148/2013). 
62 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 286. 
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ákvæðisins varðandi tímalengd. Ákærðu voru eins og áður segir auk þess sakfelldir fyrir 

252. gr. hgl. en einnig fyrir húsbrot samkvæmt 231. gr. hgl. og dæmdir til annars vegar 

tveggja ára og hins vegar tveggja og hálfs árs fangelsisvistar. 

Dómarnir eru ekki sérlega margir og það sem meira er þá eru þeir jafn ólíkir og þeir 

eru margir. Þó að nær ómögulegt sé að fullyrða út frá þessari óformlegu yfirferð má telja 

líklegt að slá því föstu það sé krafa fyrir Hæstarétti að háttsemi standi yfir í um það bil 

klukkustund til að uppfylla skilyrði 226. gr. hgl. og 12 klukkustundir til að uppfylla 

kröfur hugtaksins „langvarandi“ í 2. mgr. 226. gr. hgl. Á þetta við í þeim tilvikum þar 

sem öðru ofbeldi er ekki beitt samhliða, en í þeim tilvikum virðist tímalengdin litlu máli 

skipta í augum Hæstaréttar, nema þá þegar meta þarf hvort að háttsemin falli undir það 

að vera langvarandi frelsissvipting samkvæmt 2. mgr. 226. gr. hgl. Það þarf því alltaf að 

meta alla þætti háttseminnar sem eina heild þegar litið er til þess hvort að háttsemin 

uppfylli skilyrði frelsissviptingar. 

3.3 Frelsissvipting út frá sjónarhóli brotaþola – Eru aðgerðir brotaþola til þess að 

endurheimta frelsi sitt nauðsynlegar? 

Áðurnefndur Hæstaréttardómur um starfsmann Orkuveitunnar gefur tilefni til þess að 

kanna hvort að gerð sé krafa um það að aðstæður brotaþola sé með einhverjum 

ákveðnum hætti svo skilyrðum frelsissviptingar sé fullnægt. Í málinu var ákærði 

sýknaður af því að hafa hafa haldið starfsmanni Orkuveitunnar inná skrifstofu sinni og 

varnaði henni að fara út. Hæstiréttur gaf lítið fyrir upplifun brotaþolans, en 

starfsmaðurinn sagðist fyrir dómi hafa „metið stöðuna þannig að best væri að gera það 

sem ákærði óskaði eftir enda taldi hún sig ekki í raun eiga aðra möguleika í stöðunni. 

Hún hefði því farið með ákærða mótþróalaust“. Þá sagðist brotaþoli einnig hafa verið 

mjög hrædd. Í dóminum er því hins vegar gefið meira vægi að ekki sé sannað að 

brotaþolinn hafi leitað útgöngu og að tíminn hafi verið skammur. 

Ef litið er til dómaframkvæmdar til að mynda í kynferðisbrotamálum hefur það sýnt 

sig að viðbrögð brotaþola geta verið margvísleg, til að mynda eiga brotaþolar það til að 

frjósa og í kjölfarið ekki vera í andlegu ástandi til að streitast á móti verknaðinum.63 Það 

                                                
63 Hér má til að mynda vísa til Hrd 14. júní 2012 (31/2012) en í málinu var ákærði sakfelldur fyrir brot 
gegn 194. gr. og 1. mgr. 202. gr. hgl. fyrir að þvinga 14 ára stúlku til þess að hafa við sig samfarir og 
munnmök og fyrir að hafa munnmök við stúlkuna. Í vitnisburði sínum sagðist brotaþolinn ekki hafa 
spornað gegn verknaðinum vegna þess að hún hafi frosið og ekki vitað hvernig hún ætti að haga sér. Þá bar 
vitni fyrir dómi forstöðumaður Barnahúss sem sagði að það væri þekkt að „þegar hræðsla eða álag á 
sálina fer yfir ákveðinn þröskuld þá geti maður frosið og átt erfitt með að segja eða gefa eitthvað frá sér“. 
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væri því mjög undarlegt ef að eitt ætti ekki yfir öll ákvæðin að ganga í þessum efnum og 

að lína dómstóla á Íslandi væri á þá leið að nauðsynlegt væri fyrir brotaþola að rjúfa, eða 

gera tilraun til þess að rjúfa, með einhverjum hætti það ástand sem uppi er. Eins og áður 

segir geta viðbrögð fólks við hvers konar áreiti verið margvísleg og því væri mikil 

einföldun að takmarka frelsissviptingar við þau tilvik þar sem brotaþolar líkamlega eiga 

ekki möguleika á því að koma sér út úr aðstæðum eins og til að mynda þegar brotaþolar 

eiga þess ekki kost á að sporna gegn háttseminni vegna þess að þeir eru bundnir við 

aðskotahluti með reipum eða símasnúrum eins og raunin var í dóminum Hérd. Norðeyst. 

18. janúar 2013 (S-138/2011). 

Dómaframkvæmd á Íslandi sýnir okkur þó að ekki er leikið eftir þeirri línu af 

íslenskum dómstólum í öllum tilvikum, en til að kanna við hvaða aðstæður háttsemi telst 

vera frelsissvipting í þessum skilningi er vert að líta til nokkurra dóma um málefnið. 

Fyrst ber að nefna dóminn Hrd 1995, bls. 351 en í því máli virðist vera afdráttarlaust 

tekið fram að ekki sé gerð krafa samkvæmt 226. gr. hgl. að brotaþoli sé sviptur frelsi með 

þeim hætti að brotaþola sé það líkamlega ómögulegt að koma sér undan þeim aðstæðum 

sem hann er í. 

Í málinu var ákærða gefið að sök að hafa gert tilraun til þess að þvinga brotaþolann, 

sem var þroskaheftur og 75% öryrki, til kynferðismaka en í málinu var hann einnig 

ákærður fyrir brot gegn þágildandi 196. gr. hgl.64. Málavextir voru þeir að ákærði hafði 

boðið brotaþola að koma í heimsókn til sín og þegar þangað var komið veitt honum 

áfengi og sýnt honum klámmyndir. Í kjölfarið klæddi ákærði sig úr fötunum, fór höndum 

um eigin kynfæri í návist brotaþola og þuklaði á honum og reyndi að fá hann til að 

afklæðast með sér. Á meðan þessari háttsemi stóð meinaði hann brotaþola útgöngu úr 

húsi sínu, meðal annars með því að taka af honum yfirhöfn sína, fylgja honum eftir um 

íbúðina, hafa í hótunum við hann og grípa í hann og reyna að halda honum áður en 

brotaþola tókst að lokum að forða sér. 

Ákærði var sakfelldur samkvæmt báðum ákæruliðunum, þ.e. brot gegn 196. gr., sbr. 

20. gr. og 1. mgr. 226. gr. hgl. Um frelsissviptinguna sagði í héraðsdómi, sem síðar meir 

var staðfest fyrir Hæstarétti: 

                                                
64 196. gr. mælti á sínum tíma fyrir um að hver sem notfærir sér geðveiki eða aðra andlega annmarka 
manns til þess að hafa við hann samræði eða önnur kynferðismök eða þannig er ástatt um hann að öðru 
leyti að hann getur ekki spornað við verknaðinum eða skilið þýðingu hans, skal sæta fangelsi allt að 6 
árum. Greinin var afnumin með 5. gr. breytingarlaga nr. 61/2007 en með þeim lögum voru nauðganir gegn 
öllum mönnum, heilbrigðum jafnt sem óheilbrigðum, felldar undir 194. gr. 
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Fyrir utan það að grípa til brotaþola, þegar hann fór út úr húsinu, hefur ekki verið leitt í ljós í 
málinu, að ákærði hafi svipt hann frelsi með valdi eða beinlínis lokað hann inni. Af frásögn 
piltsins er aftur á móti ljóst, að orð og athafnir ákærða gáfu honum fullt tilefni til þess að 
álíta, að honum væri ófrjálst að fara. Verður og að telja, að ákærða hafi hlotið að vera þetta 
ljóst. Hefur hann þannig brotið gegn 1. mgr. 226. gr. almennra hegningarlaga. 

Hér kemur fram í forsendum héraðsdóms að ákærði hafi svipt brotaþola frelsi með 

orðum og að þau hafi gefið brotaþola fullt tilefni til að álíta að honum væri ófrjálst að 

fara og með því sé búið að uppfylla skilyrði frelsissviptingar.  

Hér gæti þó einnig spilað inn í að brotaþoli í málinu var þroskaheftur og 75% öryrki 

og hefur kannski ekki skilið í öllum atriðum hvaða háttsemi var að eiga sér stað. Talið 

hafi verið í dóminum að ákærði hafi haft slíka yfirburði gagnvart brotaþola að ekki væri 

annað hægt en að áætla að brotaþoli hafi verið sviptur frelsi sínu. 

Að sama skapi verður það ráðið af dómum Hæstaréttar að krafan um að rjúfa 

frelsissviptinguna sé ekki gerð til barna sem eru svipt frelsi sínu, samanber til að mynda 

Hrd. 13. maí 2015 (65/2015) og Hrd. 8. maí 2014 (54/2014) sem reifaðir voru í kafla 

3.2.2 og vörðuðu frelsissviptingu og kynferðisbrot gagnvart annars vegar tveimur 8 ára 

drengjum og hins vegar gagnvart tveimur sjö ára stúlkum en í hvorugu málinu var 

eitthvað sett út á háttsemi brotaþolanna sem virðist benda til þess að hún skipti ekki máli 

í þessu samhengi. 

Í Hrd. 2004, bls. 3185 (155/2004) má einnig finna umfjöllun um aðstæður brotaþola 

og möguleika hans á að rjúfa frelsissviptinguna. Í málinu var ákærði sakfelldur fyrir 

nauðgun, frelsissviptingu, eignaspjöll og þjófnað með því að hafa haldið fyrrverandi 

sambýliskonu sinni nauðugri í íbúð hennar, þröngvað henni til holdlegs samræðis, valdið 

skemmdum á ýmsum munum í íbúð hennar og að endingu stolið heimabíóinu hennar. 

Frelsissviptingin átti sér stað eins og áður segir inn í íbúð brotaþola, en þar hélt ákærði 

henni í rúmlega sex og hálfa klukkustund. Þegar frelsissviptingin hafði staðið yfir í 

rúmlega fjóra klukkutíma kom kunningi brotaþola og ákærðu inn og að hafðist þar í 

rúmar tuttugu mínútur áður en hann yfirgaf íbúðina.  

Í forsendum héraðsdómins, sem síðar voru staðfestar af Hæstarétti, sagði að aðstæður 

hafi verið með þeim hætti að ákærði hafi haldið brotaþola inn í íbúðinni með nauðung. Þá 

var einnig farið yfir hvaða áhrif innkoma annars aðila í aðstæðurnar hefði en um það 

atriði sagði í héraðsdómi: 

Að mati dómsins þykir engu breyta um þessa niðurstöðu þótt S hafi komið á staðinn um kl. 
17.00. Það er álit dómsins að A hafi verið svipt frelsi sínu þann tíma sem S dvaldi á 
heimilinu. Helgast þetta af þeirri ógn sem A stafaði af ákærða sem hótaði því meðan S dvaldi 
þarna að réttast væri að drepa hana. Á sama tíma beitti ákærði hnífum eins og rakið var. Þá 
þykir frelsissviptingin einnig hafa varað er A komst yfir í nærliggjandi íbúð. Þar kom ákærði 
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í veg fyrir að hún hringdi á lögregluna og dró hana síðan á hárinu inn í íbúðina aftur. S og 
tvær eldri konur í umræddri íbúð voru þess ekki megnug að leggja A lið við að rjúfa það 
ófrelsisástand sem ákærði hafði skapað. 

Forsendurnar bera það með sér að þær aðstæður sem brotaþoli hafi verið í hafi verið 

þess eðlis að hún hefði lítið sem ekkert getað gert í því skyni að losa sig úr 

ófrelsisástandinu sem ákærði hafði komið henni í og þar með væru skilyrði 

frelsissviptingar uppfyllt. Ákærði var dæmdur í þriggja og hálfs árs fangelsi. Hér er þó 

vert að benda á að líklegt er að önnur háttsemi ákærða, svo sem kynferðisbrot hans á 

brotaþola og eignaspjöll í íbúðinni, hafi einnig bent til þess að brotaþoli hafi ekki verið 

frjáls ferða sinna inn í íbúðinni. Hafi í kjölfarið verið slakað á kröfum til brotaþola um að 

rjúfa frelsissviptinguna líkt og rakið var í tengslum við slökun á kröfum tengdum 

tímalengd frelsissviptingar við sams konar aðstæður. 

Í dóminum sem varðaði frelsissviptinguna á Vogum á Vatnsleysuströnd,65 sem 

reifaður var í kafla 2.2.3 í tengslum við fullframningarstig frelsissviptinga, var farið yfir 

þær aðstæður sem brotaþoli fann sig í gagnvart ákærðu í málinu. Í forsendum dómsins 

var bent á þá staðreynd að brotaþoli hefði komið sjálfviljugur í Vogana og ekki lægju 

fyrir gögn þess efnis að brotaþolinn hefði verið bundinn eða haldið eða hann læstur inni. 

Hins vegar hefðu ákærðu nýtt sér aflsmun og hræðslu brotaþola á þann hátt að hann taldi 

að sér væri ekki frjálst að yfirgefa staðinn.  

Í rauninni er ekkert í forsendum dómsins sem bendir til þess að honum hafi verið 

frjálst að fara, en til upprifjunar þá var hann meðal annars laminn með Playstation 

leikjatölvu. Fallist var á með brotaþola að atlagan sem hann varð fyrir og það andlega 

áfall sem fylgdi í kjölfarið hafi veriðtil þess fallið að valda honum þeim ótta að hann hafi 

haft tilefni til að ætla að honum hafi ekki verið frjálst að fara af staðnum. 

Þrátt fyrir þennan rökstuðning voru ákærðu sýknaður í héraðsdómi af ákærunni um 

frelsissviptingu þar sem dómurinn taldi háttsemina frekar eiga undir ólögmæta nauðung. 

Þessi niðurstaða er talsvert frábrugðin niðurstöðunni í hinu svokallaða Black Pistons66 

máli, sem féll fjórum árum áður, eða árið 2011.  

Í dóminum, Hérd. Rvk. 27. október 2011 (S-1140/2011), voru þrír menn ákærðir fyrir 

frelsissviptingu og tilraun til ráns, með því að hafa í félagi reynt að neyða út úr brotaþola 

fé með því að hóta að beita hann og nána vandamenn hans ofbeldi, svipta hann frelsi sínu 
                                                

65 Hérd. Reykn. 20. júlí 2015 (S-446/2014). 
66 Black Pistons MC eru mótorhjólasamtök sem eru þekkt sem einn armur af stærri mótorhjólasamtökum 
sem þekkt eru undir nafninu Outlaws MC og voru fundin upp í Bandaríkjunum á fjórða áratug síðustu 
aldar. Bæði samtökin eru þekkt fyrir að hafa glæpamenn innan sinna raða og hafa oftsinnis komist í kast 
við lögin, bæði á Íslandi og annars staðar í heiminum.  
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og beita hann líkamlegu ofbeldi ef hann útvegaði þeim ekki 10 milljónir króna í reiðufé, 

ferðatölvu, tvo flatskjái, tvö mótorhjól og bifreið. Samkvæmt ákæru varðaði háttsemin 

við 226. gr. hgl., frelsissvipting, og 252. gr., sbr. 20. gr. hgl., tilraun til ráns, en í 

ákærunni var ekki tiltekið hvort að um 1. mgr. 226. gr. hgl. eða 2. mgr. 226. gr. hgl. væri 

að ræða. Tveir af hinum ákærðu í málinu voru einnig ákærðir fyrir sérstaklega hættulega 

líkamsárás, sbr. 2. mgr. 218. gr. 

Málavextir voru þeir að ákærðu sviptu brotaþola frelsi sínu á heimili eins af ákærðu. Í 

kjölfarið tók þeir farsíma hans og tveir af þeim veittust að honum með alls kyns ofbeldi, 

en meðal annars slógu þeir brotaþola með samurai-sverði og þá neyddu þeir brotaþola til 

þess að þrífa íbúð ákærða. Því næst keyrðu þeir með brotaþola fram og til baka um 

Reykjavík á meðan brotaþoli var beðinn um áðurnefnda fjárhagslega greiða sem nefndir 

eru í ákæru og brotaþola og hans nánustu hótað ofbeldi. Brotaþoli var síðan um nóttina 

læstur inn í gluggalausu herbergi. Daginn eftir héldu bílferðir ákærðu og brotaþola áfram, 

en brotaþoli náði að endingu að stökkva út úr bílnum og flýja inn á lögreglustöðina við 

Hlemm. 

Mikið var um misræmi í framburði ákærðu og vitna í þessu máli. Í héraðsdómi kom 

eftirfarandi fram um frelsissviptinguna sem brotaþoli varð fyrir: 

Enda þótt brotaþoli hafi hvorki verið líkamlega haldið né hann verið bundinn eða lokaður 
inni þann tíma, sem um ræðir í málinu, þ.e. frá því að hann kom fyrst í Bæjarhraun 4 að 
kvöldi þriðjudagsins og þar til hann fór af „Bjútíbarnum“ daginn eftir, telur dómurinn hann 
hafa verið ófrjálsan ferða sinna allan þennan tíma og að ákærðu hafi allir átt hlut að því að 
svipta hann frelsi sínu með því að brjóta niður mótstöðuþrek hans og lama hann af hræðslu; 
ákærði Ríkharð Júlíus með því að láta heimili sitt vera bækistöð í þágu ódáðanna, ákærðu 
Davíð Freyr og Ríkharð Júlíus með hrottalegri og endurtekinni líkamsárás og með hótunum 
um ófarir í hans garð og fjölskyldu hans og loks ákærðu Davíð Freyr og B með því að 
höfuðsitja67 hann á ferðunum og á viðkomustöðunum og minna hann á hvað hlytist af því að 
strjúka frá þeim. 

Málið svipar til frelsissviptingarmálsins í Vogum á Vatnsleysuströnd að mörgu leyti. 

Um er að ræða hóp árásarmanna gegn einum einstaklingi, brotaþolar eru í báðum 

tilvikum krafðir um einhvers lags fjárhagsleg verðmæti og brotaþolar eru síðan báðir 

beittir miklu ofbeldi. Rökstuðningur dómanna fer þó í þveröfugar áttir. Í seinni dóminum, 

Black Pistons málinu, er tiltekið að þrátt fyrir að ekki sé um líkamlega frelsissviptingu að 

ræða þar sem brotaþoli er bundinn eða haldið hafi ákærðu brotið niður mótstöðuþrek 

brotaþola og lamað hann af hræðslu. Þar með sé frelsissviptingin fullframin. Ákærðu 

                                                
67 Sögnin að höfuðsitja merkir samkvæmt íslenskri orðabók að hafa eftirlit með einhverju. Þannig er komist 
að þeirri niðurstöðu í dóminum að það hafi verið hlutverk B í frelsissviptingunni að sjá til þess að 
brotaþolinn kæmist ekki undan.  
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voru allir þrír sakfelldir í málinu og dæmdir til þriggja ára, þriggja og hálfs árs og 6 

mánaða fangelsi.68 

Á sama tíma virðist það skipta mun meira máli í frelsissviptingarmálinu í Vogum á 

Vatnsleysuströnd að ekki er sýnt fram á að brotaþoli hafi ekki verið frjáls ferða sinna, 

þ.e. að honum hafi ekki verið líkamlega haldið. Virðist það vera eitt af lykilatriðunum í 

því að ekki sé um frelsissviptingu að ræða miðað við hvernig forsendur héraðsdóms eru 

orðaðar. Þá er einnig tekið fram að brotaþoli hafi sagt fyrir dómi að hann hafi ekki óskað 

þess að yfirgefa svæðið sökum hræðslu.  

Þess ber þó að geta að munurinn gæti einnig falist í því að samkvæmt dóminum mætti 

brotaþoli upprunalega af fúsum og frjálsum vilja í húsnæðið í Vogum á Vatnsleysuströnd 

þar sem háttsemin átti sér stað. Þá má einnig nefna þá staðreynd að frelsissviptingin í 

Black Pistons málinu stóð yfir í rúmlega sólarhring á meðan háttsemin sem héraðsdómur 

taldi vera ólögmæta nauðung í frelsissviptingarmálinu í Vogum á Vatnsleysuströnd stóð 

yfir í eina klukkustund, en um vægi tímalengdar frelsissviptingar hefur áður verið fjallað. 

Hvað sem því líður þá er sú staða uppi í frelsissviptingarmálinu í Vogum á 

Vatnsleysuströnd að þrír aðilar eru gegn einum manni og ofbeldi, sem innihalda skot í 

líkama brotaþola með rafbyssu, er látið dynja á brotaþola í eina klukkustund. Við þær 

aðstæður er erfitt að ímynda sér að spurningar á borð við „Mætti ég nokkuð fá að fara?“ 

myndu hafa einhverja þýðingu gegn árásarmönnunum, ef þolendur yfirhöfuð hefðu kjark 

og þor til þess að spyrja slíkrar spurningar.  

Miðað við gögn málsins verður að telja þessa túlkun héraðsdóms á aðstæðum 

fullmikla einföldun þ.e.a.s að telja brotaþolann í málinu ekki sviptan frelsi sínu sökum 

þess að hann óskaði aldrei aftur því að fá að yfirgefa staðinn. Í staðinn kemst dómurinn 

að þeirri niðurstöðu að eins og ákærunni sé háttað eigi háttsemin betur undir ákvæði 225. 

gr. um ólögmæta nauðung en um hana verður nánar fjallað í næsta kafla ritgerðarinnar 

þar sem þessi dómur verður meðal annarra hafður til hliðsjónar. Eins og áður segir 

bregðast einstaklingar á mismunandi vegu við öllu áreiti. Þannig geta þolendur fundið sig 

í aðstæðum þar sem enginn vafi leikur á því hvað er á seyði og því sé það hreinlega 

óþarft að sannreyna hvort aðstæður séu með þeim hætti sem þolandi telur sig vera í með 

því að spyrja gerendur málsins hvort að skynjun þeirra á aðstæðum sé með réttum hætti.  

                                                
68 Varðandi aðild þriðja aðilans, sem ekki var tengdur Black Pistons genginu, sagði héraðsdómurinn að á 
huldu væri hver hans þáttur hefði nákvæmlega verið. Með það í huga og með hliðsjón af ungum aldri 
mannsins, en hann var einungis 17 ára gamall, þótti 6 mánaða fangelsi hæfilegur dómur. 
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Í þessu samhengi má að endingu nefna nýlegan dóm Hæstaréttar, Hrd. 22. janúar 

2015 (508/2014), en þar var ákærða gefið að sök að hafa svipt barnsmóður sína frelsi 

sínu með því að halda henni nauðugri í íbúð sinni frá miðnætti til klukkan sex að morgni 

jóladags, en þá tókst brotaþola að flýja úr íbúðinni og leita skjóls hjá nágranna. Á meðan 

frelsissviptingunni stóð beitti ákærði brotaþola, miklu ofbeldi þar sem hann margsinnis 

kýldi hana í síðuna, hendur, andlit og hnakka og hótaði að berja hana til dauða. Þá 

þröngvaði ákærði brotaþola einnig til samræðis og annarra kynferðismaka og rispaði 

hana með hnífi. Þá var ungabarn brotaþola og ákærða inn í íbúðinni. 

Á meðan frelsissviptingunni stóð varnaði ákærði því að brotaþoli gæti hringt á 

lögregluna og kallað til aðstoð, en ákærði hélt einnig á stúlkubarni þeirra og sá til þess að 

brotaþoli gæti ekki tekið það með sér út úr íbúðinni ef brotaþoli hyggðist flýja undan 

ákærða. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms um sakfellingu mannsins. Hann var 

dæmdur í 6 ára fangelsi en ákærði var einnig sakfelldur fyrir nauðgun samkvæmt 194. gr. 

hgl., líkamsárás samkvæmt 1. mgr. 217. gr. hgl., hótun samkvæmt 233. gr. hgl. og brot 

gegn valdstjórninni samkvæmt 1. mgr. 106. gr. hgl. Í forsendum Hæstaréttar sérstaklega 

yfir þær aðstæður sem brotaþoli var í á meðan frelsissviptingunni stóð. Í forsendum 

héraðsdóms sagði: 

Enda þótt brotaþoli hafi hvorki verið bundin né læst inni þann tíma, sem um ræðir í málinu, 
þ.e. frá því um miðnætti 25. desember og þar til hún hljóp út að morgni sama dags, telur 
dómurinn ákærða hafa skapað þær aðstæður að hún hafi verið ófrjálsa ferða sinna allan 
þennan tíma og að ákærði hafi svipt hana frelsi sínu með því að brjóta niður mótstöðuþrek 
hennar og lama hana af hræðslu með hótunum. Kvaðst brotaþoli hafa beðið ákærða að fara af 
heimilinu en ákærði hefði hafnað því og hótað henni frekara ofbeldi. Með hliðsjón af öllu því 
sem að framan er rakið telur dómurinn hafið yfir skynsamlegan vafa að ákærði hafi svipt 
brotaþola frelsi sínu umrædda nótt og hótað brotaþola og dóttur þeirra eins og lýst er í ákæru. 
Verður ákærði sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 226. gr. 

Eins og áður segir voru þessar niðurstöður héraðsdóms staðfestar í Hæstarétti. Ekki er 

hægt að lesa út úr þeim að nauðsyn hafi krafið brotaþola að komast út úr þessum 

aðstæðum, til að uppfylla kröfur um frelsissviptingu, enda beinlínis hættulegt í ljósi þess 

að ákærði var með barn þeirra undir höndum og vopnaður. 

Dómurinn um frelsissviptinguna í Vogum á Vatnsleysuströnd er héraðsdómur og 

fordæmisgildi hans því takmarkað. Það að honum hafi ekki verið áfrýjað til Hæstaréttar 

til að skera úr álitaefninu á æðsta dómsstiginu skilur óneitanlega eftir sig spurningar 

varðandi hver mörkin eru á milli ólögmætrar nauðungar samkvæmt 225. gr. og 

frelsissviptingar samkvæmt 226. gr. hgl., þá sér í lagi er málum er varða handrukkun og 

aðra álíka glæpi sem tengjast uppgjörum í undirheimum, sem virðast verða sífellt 

algengari hér á landi, en um það verður fjallað í næsta kafla. 
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4 Mörk milli frelsissviptingar í 226. gr. hgl og ólögmætrar nauðungar 

í 225. gr. hgl. 

4.1 Almennt um ólögmæta nauðung samkvæmt 225. gr. og sameiginleg einkenni 

ákvæðisins við frelsissviptingu samkvæmt 226. gr. hgl. 

Ólögmæta nauðung er að finna í 225. gr. hgl. í sama kafla og frelsissviptingarákvæðið, 

þ.e.a.s. í 24. kafla hgl. um brot gegn frjálsræði manna. Með ákvæðinu er verið að vernda 

frelsi einstaklings til þess að ráða sér sjálfum, bæði rétt hans til að gera það sem hann vill 

gera og einnig rétt hans til að láta eitthvað ógert. Í ákvæðinu segir: 

Ef maður neyðir annan mann til þess að gera eitthvað, þola eitthvað eða láta hjá líða að gera 
eitthvað með því að beita líkamlegu ofbeldi eða hóta honum að beita hann eða nána 
vandamenn hans líkamlegu ofbeldi eða frelsissviptingu eða að hafa upp rangan sakburð um 
refsiverða eða vansæmandi háttsemi hans eða náinna vandamanna hans, eða annan slíkan 
sakburð, þótt sannur sé ef nauðungin á ekki nægilegan rétt á sér sökum þess málefnis, sem 
hótunin beinist að, eða loks með því að hóta honum að valda verulegum skemmdum eða 
eyðileggingu á eignum hans, þá varðar það sektum eða fangelsi allt að 2 árum. 

Ákvæðið, líkt og 226. gr. hgl., hefur staðið óbreytt frá því að hgl. tóku gildi að því 

undanskildu að því var breytt með breytingarlögum nr. 82/1998 þegar varðhald var 

afnumið úr íslenskum lögum sem refsing. Ákvæðið ber með sér að það getur ekki verið 

framkvæmt af gáleysi og því þarf að sýna fram á beinan ásetning svo að sakfellt sé fyrir 

brot gegn ákvæðinu, samanber 18. gr. hgl. Þá er ákvæðið tjónsbrot, líkt og 

frelsissviptingarákvæði 226. gr. hgl.69 

Í ákvæðinu má finna þrjár verknaðaraðferðir. Í fyrsta lagi er það líkamlegt ofbeldi og 

hótun um slíkt, í öðru lagi að hóta að hafa uppi rangan sakburð eða sakburð sem ekki á 

nægjanleg rétt á sér og í þriðja lagi að hótanir um að valda eyðileggingum eða verulegum 

skemmdum á eignum aðila í því skyni að fá brotaþola til að gera eitthvað eða láta 

eitthvað ógert. Verknaðarlýsing 225. gr. hgl. er ýmist virt sem sérhæfð eða almenn eftir 

því hvaða ákvæði annað er miðað við.70 

Þau atriði sem skipta mestu máli varðandi umræðuefni þessa kafla, þ.e.a.s varðandi 

mörkin milli ólögmætrar nauðungar og frelsissviptingar, eru á því sviði þegar nauðungin 

er í formi þess að henni er beitt með líkamlegu ofbeldi eða hótunin snýr að því að hefta 

athafnafrelsi þolandans. Það er einmitt helst að gildissvið 225. gr. og 226. gr. hgl. skarast 

þegar nauðungin felur í sér að einstaklingur skuli vera um kyrrt á einhverjum stað eða 

                                                
69 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 19. 
70 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 255. 
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nauðungin er til þess fallin að skerða dvalar- og ferðafrelsi brotaþola. Hér má til að 

mynda nefna gamlan dóm úr safni Hæstaréttar, Hrd. 1965, bls. 855. Í málinu var ákærða 

gefið að sök að hafa gripið 8 ára dreng upp í bifreið sína að því hann taldi að hann hefði 

kastað snjóbolta í bílinn sinn. Hafði hann stöðvað bifreiðina við akstur til þess að ná 

drengnum.  

Hann færði drenginn með valdi og gegn vilja hans inn í bifreiðina þannig að 

drengurinn var með áverka á enni, hálsi og hægri úlnlið. Því næst ók hann með drenginn 

á skrifstofu sína þar sem hann lét drenginn dúsa á meðan hann ræddi við móður, 

skólastjóra og föður drengsins um háttsemi hans. Að því loknu sendi hann drenginn í 

leigubíl til skólastjórans en þá var liðin um það bil hálf til heil klukkustund frá því að 

ákærði hafði tekið brotaþolann. Var hann ákærður fyrir brot gegn 116. gr. og 226. gr. 

hgl., en til vara fyrir brot gegn 116. gr. og 225. gr. hgl.  

Héraðsdómur taldi að þó ekki væri sannað að brotaþoli hefði hent snjóbolta í bíl 

ákærða þá hefðu athafnir ákærða og háttsemi verið með „uppeldisleg markmið“ að leiðar 

ljósi.71 Hann var í hérðasdómi eingöngu sakfelldur fyrir brot gegn 116. gr. hgl., en í því 

ákvæði segir að hver sem tekur sér eitthvert opinber vald sem hann ekki hefur skuli sæta 

sektum eða fangelsi allt að 1 ári. Var þetta ákvæði talið taka yfir alla háttsemina án frekar 

útskýringar.  

Hæstiréttur staðfesti héraðsdóm að öllu leyti fyrir utan heimfærsluna á háttseminni til 

refsiákvæða. Dómurinn taldi að sú háttsemi að flytja brotaþola á skrifstofu sína og halda 

honum þar væri brot gegn 225. gr. hgl. og væri það ákvæði tæmandi um brotið. Ekki 

fylgdi neinn sérstakur rökstuðningur með þessari heimfærslu Hæstaréttar og var ekkert 

fjallað um hvers vegna aðalkrafa ákæruvaldsins ætti ekki við um háttsemina. Jónatan 

Þórmundsson telur orðalag Hæstaréttar í málinu óheppilegt, þar sem það bendi til þess að 

bæði ákvæðin hafi tekið til brotsins. Telur hann að réttast hefði verið að taka fyrst afstöðu 

til aðalkröfunnar, þ.e. brotsins gegn 226. gr. hgl., sýkna af henni og síðan sakfella fyrir 

225. gr. hgl. með rökstuðningi.72 

Þessi heimfærsla til refsiákvæða virðist þó hafa staðist tímans tönn. Frelsissviptingin 

sjálf hefur svipuð einkenni og í dómnum þegar starfsmanni Orkuveitunnar var haldið 

gegn vilja sínum inn á skrifstofu ákærða. Sú háttsemi var eftirminnilega ekki talin vera 

                                                
71 Líklegt verður að telja, miðað við nútímasamfélagið sem við lifum í, að við munum seint sjá dómstóla á 
Íslandi vísa til þess að það teljist til málsbóta ákærðra aðila að þeir hafi verið að beita ólögmætri nauðung 
með uppeldisleg markmið að leiðarljósi. 
72 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refisábyrgð I, bls. 257. 
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frelsissvipting og ekki var ákært fyrir ólögmæta nauðung, samkvæmt 225. gr. hgl. til 

vara. Miðað við dómaframkvæmdina er vel hægt að ímynda sér að niðurstaðan hefði 

verið sú að um ólögmæta nauðung væri að ræða í málinu ef ákært hefði verið fyrir brot 

gegn 225. gr. hgl. til vara í því máli. 

Úr nýlegri dómaframkvæmd má einnig nefna athyglisverðan dóm Hæstaréttar þar 

sem ákærði taldi sig vera að framkvæma borgaralega handtöku á 15 ára gömlum 

brotaþola í dóminum Hrd. 8. október 2009 (71/2009). Málsatvik voru ekki óáþekk og í 

Hrd. 1965, bls. 855. Málsatvik hófust hjá lögreglu þegar ákærði mætti með brotaþola 

rauðþrútinn í andliti og skólausan niður á lögreglustöðina í Keflavík og kvaðst vilja kæra 

hann fyrir að henda kínverja að stofuglugga á heimili sínu.73 

Samkvæmt ákæru hafði undanfari þessa verið sá að í kjölfarið af því að brotaþoli og 

aðrir drengir voru að sprengja kínverja í námunda við hús ákærða hafi ákærði veist að 

brotaþola með ofbeldi. Ákærði felldi brotaþola og þrýsti andliti hans í jörðina, dró hann 

síðan að bifreið sinni og fleygði honum inn í hana og ók af stað á meðan hann hélt í 

hálsmál drengsins. Eftir að hafa stoppað við Reykjaneshöll, þar sem ákærði dró drenginn 

út úr bifreiðinni og skipaði honum að fara úr skónum og henti honum síðan aftur inn í 

bifreiðina. Í kjölfarið keyrði ákærði sem leið lá að lögreglustöðinni í Reykjanesbæ og 

lagði fram kæru á hendur brotaþolanum. 

Ákærði bar því við að um hafi verið að ræða lögmæta borgaralega handtöku í 

skilningi 91. gr. sakamálalaga en í ákvæðinu segir að hver sá sem stendur mann að broti 

sem sætt getur ákæru og varðað getur fangelsi hefur heimild til að handtaka hann. Enn 

fremur segir að í þessum tilvikum skuli koma hinum handtekna í hendur lögreglu 

tafarlaust ásamt upplýsingum um ástæðu handtökunnar og hvenær hún fór fram. Um 

þetta atriði sagði Hæstiréttur: 

Þegar metið er hvort háttsemi ákærða geti talist hafa verið lögmæt borgaraleg handtaka í 
skilningi 91. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála, sbr. áður 97. gr. laga nr. 19/1991 um 
meðferð opinberra mála, ber að líta til þess hvort þvingunin hafi átt sér stað í beinu framhaldi 
af atviki og hvort háttsemin teljist brot sem varðað geti fangelsisrefsingu. Líta verður svo á 
að eftirför ákærða og þau atvik sem hann er ákærður fyrir hafi orðið í beinu framhaldi af því 
að skoteldur var sprengdur við heimili hans. Jafnvel þótt brotaþoli teljist þátttakandi í þeim 
verknaði þá gæti það ekki varðað hann fangelsisrefsingu. Brotið var því ekki nægilega 
alvarlegt til þess að ákærða væri heimil borgaraleg handtaka. 

Því næst fór Hæstiréttur í það að mæta hvort hin ætlaða háttsemi ætti undir ólögmæta 

nauðung samkvæmt 225. gr. hgl og sagði um það atriði: 

                                                
73 Kínverji er lítill skoteldur sem gefur frá sér sprengihljóð og neista.  
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Þótt skiljanlegt sé að ákærða hafi brugðið og því haft réttmæta ástæðu til þess að veita 
drengjunum eftirför og veita þeim tiltal, þá fór hann offari. Samkvæmt vætti 
lögreglumannsins sem tók á móti þeim á lögreglustöðinni sá á drengnum, hann var úrvinda 
og á sokkaleistunum. Þykir mega leggja vottorð og vætti læknisins til grundvallar um áverka 
hans. Fallist er á að ákærði hafi beitt brotaþola ólögmætri nauðung með því að yfirbuga hann 
og færa nauðugan á lögreglustöðina og varðar sú háttsemi við 225. gr. almennra 
hegningarlaga nr. 19/1940. 

Vel er hægt að ímynda sér að í einhverjum tilvikum geti sú háttsemi að taka barn upp 

í bíl án þess samþykkis og að keyra með það af stað geti verið brot á bæði 226. gr. hgl. 

og einnig 193. gr. hgl.74 Ólögmæt nauðung er hins vegar meira af því tagi eins og áður 

segir að gerandinn er að neyða þolandann til að gera eitthvað. Ákærði var sakfelldur fyrir 

brot gegn 225. gr. en ákvörðun refsingar var frestað og skyldi hún látin niður falla að 

liðnum tveimur árum frá uppsögu dómsins ef ákærði héldi skilorði.75 

Í þessu tilviki stóð ásetningur ákærða til þess að fara með brotaþola niður á 

lögreglustöð, sem var þvert á vilja brotaþola. Til þess að fá brotaþola til að lúta að sínum 

vilja beitti ákærði ofbeldi samkvæmt 217. gr. og kom honum niður á lögreglustöðina. 

Ásetningur hans var þannig ekki til að svipta hann frelsi, þótt í nauðung hans felist 

auðvitað sú háttsemi að svipta hann ferðafrelsi sínu um stund. 225. greinin á þannig betur 

undir þennan verknað en 226. gr. 

Þá má einnig nefna varðandi umræddan dóm þá staðreynd að 225. gr. hgl. var talin 

tæma sök gagnvart 217. gr. hgl. Ofbeldi er verknaðurþáttur í ákvæðinu og svo framarlega 

sem nauðunginni er beitt með ofbeldi og að það ofbeldi gangi ekki lengra en það sem 

fellur undir 217. gr. hgl., tæmir ákvæðið sök gagnvart því.76 Þetta er ólíkt því sem 

viðgengst í 226. gr. hgl. þar sem 217. gr. hgl. er beitt samhliða ákvæðinu ef því er að 

skipta, samanber Hrd 15. maí 2014 (790/2013) sem var ítarlega farið yfir í umfjölluninni 

um tímalengd frelsissviptingar í tengslum við kynferðisbrot í kafla 3.2.2. 

4.2 Ólögmæt nauðung í dönskum rétti 

Ólögmæta nauðung má finna í 260. gr. dönsku hegningarlaganna77 í sama kafla og 

frelsissviptingarákvæðið þeirra. Ákvæðið er alveg eins og sambærilega ákvæðið í 

                                                
74 Sjá hér t.d. Hrd 1993, bls. 578. 
75 Ákærði var fyrir héraðsdómi dæmdur til þriggja mánaða skilorðsbundinnar fangelsissrefsingar. 
Hæstiréttur mat það hins vegar svo að best væri að fresta refsingunni sökum þess að skýrslur voru ekki 
teknar af vitnum og ákærða fyrr en í maí og júní árið 2007 og ákæra var fyrst gefin út ári síðar, eða 13. júní 
2008. Þá var liðið rúmlega 1 og hálft ár frá því atvikið átti sér stað en ekki var dæmt í málinu fyrr en 19. 
desember 2008. Þótti Hæstarétti þetta ámælisvert. 
76 Sjá hér einnig t.d. Hrd. 10. desember 2009 (251/2009) þar sem niðurstaðan var sú sama, þ.e. að 225. gr. 
tæmdi sök gagnvart 1. mgr. 217. gr. hgl. 
77 Á dönsku kallast þau den borgerlige straffelove og verða hér eftir skammstöfuð strfl. 
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íslenskum lögum og með sama refsiramma, þ.e.a.s hámarksrefsingin er tveggja ára 

fangelsi. Ef þolandinn er neyddur til þess að ganga í hjónaband eða til að setja flík fyrir 

andlitið á sér er refsihækkunarheimild í 2. og 3. mgr. ákvæðisins en þá er 

hámarksrefsingin fjögurra ára fangelsi.78 

Ofbeldi samkvæmt ákvæðinu má túlka til samræmis við 1. mgr. 244. gr. strfl., sem er 

hliðstætt ákvæði við 217. gr. í okkar hegningarlögum en þó með hámarskrefsingu allt að 

þremur árum, á meðan 217. greinin hér á landi er einungis með eins árs hámarksrefsingu. 

Það er þó ekki endilega krafa að ofbeldið eitt og sér þurfi að vera refsivert sem slíkt. 

Þannig gæti ofbeldið verið háttsemi sem ekki er endilega refsiverð samkvæmt 1. mgr. 

244. gr. strfl. Ofbeldið getur bæði birst í formi mekanískrar nauðungar, þar sem 

gerandinn stýrir hendi þolandans, eða á þá leið að ofbeldi er beitt til þess að fá þolandann 

til þess að framkvæma sjálfur þá háttsemi eða athöfn sem nauðunginni er ætlað að kalla 

fram.79 

Verknaðaraðferðirnar sem taldar eru upp í ákvæðinu eru tæmandi taldar, þ.e. ekki er 

unnt að beita ólögmætri nauðung samkvæmt dönskum hegningarlögum á neinn annan 

hátt en með þeim aðferðum sem nefndar eru í ákvæðinu. Sama regla gildir um íslenska 

ákvæðið, enda mjög nákvæmt ákvæði að ræða og væri undarlegt ef að ekki væri um 

tæmandi lista að ræða. Þá má einnig benda á önnur líkindi danska ákvæðisins og þess 

íslenska að krafa er gerð um að sá sem beitir hinni ólögmætu nauðung sé í vissu um að 

hótun sem hann beitir gegn þolanda sé til þess fallin að vekja upp ótta og til þess að fá 

þolandann til að lúta að sínum vilja. Það skiptir þó ekki máli þó að gerandinn geri ekki 

alvöru úr hótunum sínum eða að hann sé ekki einu sinni í stöðu til þess að gera alvöru úr 

hótunum sínum, heldur einungis að hann viti að þolandinn haldi eða viti með vissu að 

gerandinn sé hæfur til þess að framkvæma þær athafnir sem hann hótar.80 

4.3 Dómaframkvæmd um ólögmæta nauðung samkvæmt 225. gr. hgl. í tengslum 

við 1. mgr. 226. gr. hgl.  

 Huglæg afstaða brotaþola 4.3.1

Ákvæðin fela bæði í sér, eins og áður hefur komið fram, að um er að ræða brot gegn 

frjálsræði manna. Það getur því oft verið erfitt að gera greinarmun á því undir hvort 

                                                
78 Knud Waaben: Strafferettens specielle del, bls. 67. 
79 Knud Waaben: Strafferetens specielle del, bls. 70. 
80 Vefsíða Jura Portalen: http://www.jura-portalen.dk 
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ákvæðið háttsemi geranda falli, enda er í mýmörgum tilvikum þar sem ákært er fyrir 

háttsemi sem talin er brot gegn 1. mgr. 226. gr. hgl. ákært til vara fyrir brot gegn 1. mgr. 

225. gr. hgl. fyrir þá sömu háttsemi. Refsirammi 226. greinarinnar er tveimur árum lengri 

og því augljóslega um alvarlegra brot á hegningarlögunum að ræða.  

Ákvæðið um ólögmæta nauðung er ólíkt frelsissviptingarákvæðinu að því leytinu til 

að auðveldara virðist í framkvæmd að sýna fram á að nauðung hafi verið beitt heldur en 

að þolandinn hafi verið sviptur frelsi. Reglurnar sem myndast hafa í framkvæmd hvað 

varðar til dæmis tímalengd frelsissviptingar eiga ekki við um ólögmæta nauðung 

samkvæmt 225. gr. hgl. Eins og áður segir þá er það oftsinnis þannig að ákæruvaldið 

telur að háttsemi eigi undir 226. gr., en til vara við ákvæði 225. gr. hgl. Þannig virðist 

sönnunin almennt vera auðveldari þegar kemur að 225. gr. og virðist það vera svo að 

komin sé fram lögfull sönnun til sakfellingar fyrir brot gegn ákvæði 225. gr. hgl. ef sýnt 

er fram á að gerandinn hafi beitt ofbeldi. 

Miðað við dómaframkvæmd Hæstaréttar virðist þá einnig vera nóg að sýna fram á að 

huglæg afstaða brotaþola sé þess efnis að verið sé að beita hann nauðung, til að skilyrði 

ólögmætrar nauðungar sé uppfyllt. Hér má til dæmis nefna Hrd. 1998, bls. 85. Í málinu 

voru þrír aðilar ákærðir, en um var að ræða einhvers konar tegund af handrukkun þar sem 

markmið ákærðu var að fá einn af brotaþolunum til þes að skrifa undir skuldayfirlýsingu. 

Höfðu þeir lent í stimpingum fyrr um kvöldið á Grillbarnum á Ólafsfirði og voru ákærðu 

mættir til þess að fá brotaþola, sem var húsráðandi, til að skrifa undir áðurnefnda 

skuldayfirlýsingu vegna mögulegs tekjutaps og miska vegna áverka eins af ákærðu.  

Ákærðu var gefið að sök að hafa beitt brotaþola líkamsárás og nauðung með því að 

hafa ruðst heimildarlaust inn í einbýlishús þar sem tveir þeirra hafi veist að 

húsráðandanum, sem svaf í einu svefnherbergi hússins, og veitt honum mörg hnefahögg í 

andlit og höfuð. Sá þriðji varnaði dætrum húsráðanda þess að hringja í lögregluna, en 

hann hótaði því að þeir myndu drepa föður þeirra. Var þessi háttsemi hans talin varða við 

ólögmæta nauðung samkvæmt 225. gr. hgl. 

Um þann hluta dómsins sem sneri að ákærunni um ólögmætu nauðungina gegn einum 

af ákærðu sagði í héraðsdómi: 

Að mati dómsins var allur sá atgangur, sem ákærðu stóðu fyrir að Ægisbyggð 4 umrædda 
nótt, til þess fallinn að valda stúlkunum miklum ótta og að þær hafi haft fullt tilefni til að 
halda, að þeim væri ófrjálst að fara eða gera lögreglu viðvart. Verður eigi heldur fram hjá því 
horft, að vitnin voru á fjórtánda og fimmtánda aldursári. Að þessu virtu og með hliðsjón af 
framburði lögreglumanna, er lýst hafa ástandi vitnanna við komu á vettvang, þykir sannað, 
að ákærði hafi gerst sekur um brot gegn frjálsræðisákvæði 225. gr. almennra hegningarlaga 
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Málinu var áfrýjað til Hæstaréttar þar sem ákærði krafðist mildunar refsingar og taldi 

að hann hefði ekki beitt stúlkurnar nauðung sem gæti varðarð við 225. gr. hgl. 

Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms og var hann dæmdur í 6 mánaða fangelsi. 

Eins og áður segir virðist það vega þyngst að huglæg afstaða brotaþolanna í málinu væri 

á þann veg að þær væru ekki frjálsar ferða sinna. 

Þó það sé ekki nefnt berum orðum gefur rökstuðningur Hæstaréttar fyrir 

sýknudóminum í málinu um starfsmann Orkuveitunnar81 til kynna að ef ákært hefði verið 

fyrir ólögmæta nauðung samkvæmt 225. gr. hgl. hefði háttsemin átt undir það. 

Hæstiréttur segir til að mynda í þeim dómi: 

Upplýst er í málinu að vilji ákærða stóð til þess að starfsmaður Orkuveitunnar færi ekki af 
staðnum, fyrst þar til skýringar hefðu fengist hjá Orkuveitunni á lokunaraðgerðinni, þrátt 
fyrir fyrrnenda greiðslu, og síðan, eftir að hringt var til lögreglu, þar til hún væri komin á 
staðinn. Liggur fyrir að hann tjáði starfsmanninum þennan vilja sinn og benda gögn málsins 
til þess að starfsmaðurinn hafi á meðan þessu stóð verið orðinn hræddur við ákærða, sem 
talaði hátt og taldi sig órétti beittan.  

Rökstuðningurinn, líkt og í málinu sem var reifað hér á undan, vísar í huglægt ástand 

brotaþolans. Um þetta atriði má enn fremur vísa í forsendur héraðsdómsins í 

frelsissviptingarmálinu í Vogum á Vatnsleysuströnd82. Þar var um að ræða tvö tilvik þar 

sem ákært var fyrir frelsissviptingu samkvæmt 226. gr., en aðeins í annarri þeirra var 

ákært fyrir ólögmæta nauðung samkvæmt 225. gr. hgl. til vara. Bæði tilvikin voru talin 

eiga undir ólögmæta nauðung og voru ákærðu því sýknaðir af háttseminni þar sem ekki 

var ákært fyrir 225. gr. til vara. Voru þeir þó sakfelldir fyrir hinn ákæruliðinn, þar sem til 

vara var ákært fyrir 225. gr. hgl., með eftirfarandi rökstuðningi: 

Huglæg afstaða brotaþola var sú að honum hafi ekki verið mögulegt að yfirgefa staðinn. Á 
það er fallist með brotaþola að atlaga sú sem hann hafði þá orðið fyrir svo og andlegt áfall 
var til þess fallið að valda honum þeim ótta að hann hafi haft tilefni til að ætla að honum hafi 
ekki verið frjálst að fara af staðnum. Að mati dómsins eru hlutlæg skilyrði 226. gr. almennra 
hegningarlaga nr. 19/1940 ekki uppfyllt. Auk þess er óvíst hversu lengi vera brotaþola var í 
Heiðargerði 27 í Vogum og hafi hvað sem öðru líði ekki verið lengur en 30 mínútur. Ákærðu 
eru því sýknaðir af broti gegn 226. gr. almennra hegningarlaga. Hins vegar verður háttsemi 
þeirri talin varða við 225. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, og hafi sú ólögmæta 
nauðung gegn brotaþola verið framin í félagi af öllum ákærðu. Má í þessu sambandi hafa 
hliðsjón af dómi Hæstaréttar frá 15. janúar 1998, í máli nr. 362/199883, þar sem huglæg 
afstaða brotaþola um frelsissviptingu var þess valdandi að háttsemin var talin eiga undir 225. 
gr. almennra hegningarlaga. 

                                                
81 Hrd. 8. febrúar 2007 (604/2006). 
82 Hérd. Reykn. 20. júlí 2015 (S-446/2014) 
83 Hér er reyndar um að ræða misritun í forsendum héraðsdóms. Dómurinn sem við er átt er áðurreifaður 
Hrd. 1998, bls. 85 vegna líkamsárásarinnar og nauðungarinnar á Ólafsfirði, dómurinn sem vitnað er í í 
forsendunum er ekki sakamál og því augljóst að um villu er að ræða. 
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Hér vitnar héraðsdómur beint í dóminn sem reifaður var fyrr í kaflanum varðandi 

líkamsárásina og nauðungina á Ólafsfirði84 gegn manninum og stúlkunum tveimur. Þetta 

rennir enn frekari stoðum undir það að ef huglæg afstaða brotaþola er á þá leið að þeir 

séu ekki frjálsir ferða sinna, séu skilyrði ólögmætrar nauðungar uppfyllt. Það hvort að 

háttsemin teljist til ólögmætrar nauðungar styðst þannig að miklu leyti við upplifun 

brotaþola á aðstæðum. Sú staða er ekki uppi þegar um er að ræða frelsissviptingar, enda 

þarf háttsemi að uppfylla ákveðin hlutlæg skilyrði eins og áður hefur verið rakið. 

 Ólögmætri nauðung samkvæmt 225. gr. og frelsissviptingu samkvæmt 226. gr. 4.3.2

hgl. beitt saman 

Þær aðstæður gætu vissulega verið uppi að bæði 225. gr. og 226. gr. hgl. ættu við um 

háttsemi geranda. Má t.d. ímynda sér dæmi þess efnis að gerandi sviptir annan mann 

frelsi sínu og á sama tíma hótar honum áframhaldandi frelsissviptingu ef hann gerir ekki 

það sem af honum er ætlast eða neyðir hann til þess að gera eitthvað gegn vilja hans. Þá 

má heldur ekki gleyma því að ólögmæt nauðung samkvæmt 225. gr. hgl. hefur að geyma 

mismunandi verknaðaraðferðir sem ekki falla allar eins og flís við rass að 

verknaðarlýsingu frelsissviptingarákvæðisins í 1. mgr. 226. gr. hgl. og hvað þá við 2. 

mgr. 226. gr. hgl. 

Þetta dæmi gæti til að mynda komið upp í tengslum við handrukkanir eða annað slíkt, 

en í því samhengi má nefna dóminn Hrd. 20. desember 2011 (229/2011). Málsatvik voru 

þau að tveir menn voru ákærðir fyrir háttsemi sem samkvæmt Hæstarétti bar augljós 

merki handrukkunar. Samkvæmt ákæru var þeim báðum gefin að sök frelsissvipting 

samkvæmt 2. mgr. 226. gr., stórfelld líkamsárás samkvæmt 2. mgr. 218. gr. hgl., 

ólögmæt nauðung samkvæmt 225. gr. hgl. og tilraun til fjárkúgunar samkvæmt 251. gr, 

sbr. 20. gr. hgl.. Ákærðu í málinu höfðu svipt brotaþola frelsi og haldið honum inná 

herbergi í 12 klukkustundir og á meðan frelsissviptingunni stóð beittu þeir brotaþola 

líkamlegu ofbeldi og hótuðu honum og hans nánustu ítrekað líkamsmeiðingum og lífláti 

ef hann greiddi þeim ekki eina milljón króna. 

Málið var mjög óhugnanlegt en meðal annars var brotaþoli bundinn við stól með 

kaðli, laminn með ryksugu í andlitið, stunginn með blóðugri sprautunál í eyrnasnepilinn 

þannig að hann smitaðist af lifrabólgu C og tvívegis köstuðu ákærðu þvagi yfir hann. 

Ákært var fyrir 2. mgr. 226. gr. hgl. í ljósi þess að frelsissvipting ákærðu var til þess 

                                                
84 Hrd. 1998, bls. 85. 
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fallin að fá brotaþola til að greiða þeim ætlaða fíkniefnaskuld við sig, en auk þess kröfðu 

ákærðu brotaþola um aðrar fjárhæðir sem þeir vildu að hann greiddi sér. 

Héraðsdómur sakfelldi báða ákærðu samkvæmt ákæru, annar af ákærðu var þó 

einungis sakfelldur fyrir hlutdeild í 2. mgr. 226. gr. hgl og þá var árás þess ákærða ekki 

talin falla undir 2. mgr. 218. gr. hgl. heldur átti framganga hans eingöngu undir 1. mgr. 

217. gr. hgl.. Taldi héraðsdómur ennfremur að eins og hér stæði á myndi 2. mgr. 226. gr. 

hgl. tæma sök gagnvart 225. gr. hgl. Voru ákærðu dæmdir í tveggja og hálfs árs fangelsi 

og 20 mánaða fangelsi, en sá sem sakfelldur var fyrir hlutdeild í frelsissviptingunni fékk 

styttri dóminn. Sá ákvað að áfrýja máli sínu til Hæstaréttar. 

Sú áfrýjun skilaði litlu fyrir ákærða þar sem dómur hans var þyngdur í Hæstarétti í 

þrjú ár. Var talið í Hæstarétti að ákærði hefði ekki verið hlutdeildarmaður heldur 

aðalmaður í frelsissviptingunni samkvæmt 2. mgr. 226. gr. og þá töldu þeir einnig að 

framganga hans í líkamsárásinni ætti undir 2. mgr. 218. gr. en ekki 217. gr. Í forsendum 

dómsins var einnig fjallað heimfærslu háttseminnar til refsiákvæða í héraðsdóminum 

hvað varðaði ólögmætu nauðungina og frelsissviptinguna. Um þetta atriði sagði í 

dóminum: 

Í héraðsdómi er við það miðað að ákvæði 2. mgr. 226. gr. laga nr. 19/1940 um 
frelsissviptingu tæmi sök gagnvart ákvæði 225. gr. laganna um ólögmæta nauðung. Ákærði 
hefur meðal annars verið sakfelldur fyrir að hafa neytt brotaþola til að þrífa herbergi þar sem 
honum var haldið og að hafa neytt hann til að sleikja salernisskál. Nauðung til slíkra verka 
getur ekki fallið undir verknaðarlýsingu 2. mgr. 226. gr. laga nr. 19/1940 og verður því ekki 
talið að það ákvæði tæmi sök gagnvart 225. gr. laganna. Af þeirri ástæðu verður ákærði 
samhliða 2. mgr. 226. gr. laga nr. 19/1940 einnig sakfelldur fyrir brot gegn 225. gr. laganna. 

Talið var að um tvo aðskilda atburði væri að ræða, enda erfitt að sjá hvernig 

nauðungin sem ákærðu beittu brotaþola í málinu getur átt undir frelsissviptingu í 

ávinningsskyni. Þá mat Hæstiréttur að frelsissviptingin í málinu hefði verið langvarandi. 

Þessi niðurstaða, þ.e. að ákvæðunum um ólögmæta nauðung og frelsissviptingu sé 

beitt saman, þekkist einnig í dönskum rétti. Þar telja fræðimenn að hægt sé að beita 

áðurnefndum 260. gr. strfl. og 261. gr. strfl. saman þar sem nauðung er framkvæmd á 

meðan frelsissviptingunni stendur. Þetta má til að mynda sjá í UfR. 1967, bls. 599 þar 

sem ákærði var sakfelldur fyrir bæði ólögmæta nauðung og frelsissviptingu og enn 

fremur hótun fyrir að hafa svipt eiginkonu sína frelsi sínu og beitt hana nauðung og 

hótunum á meðan frelsissviptingunni stóð, en frelsissviptingin stóð yfir í 9 

klukkustundir.85 

                                                
85 Knud Waaben: Strafferettens specielle del, bls. 73. 
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 Niðurstöður um tengsl og mismunandi eiginleika milli 225. gr. og 226. gr. hgl. 4.3.3

Það sem virðist fyrst og fremst skilja ákvæðin að er sú staðreynd að refsirammi 226. gr. 

hgl. er hærri og þar af leiðandi eru gerðar mun meiri kröfur. Sést það best í þeirri 

staðreynd að í þau skipti sem 225. gr. hgl. er varakrafa ákæruvaldsins þar sem 226. gr. er 

aðalkrafa sem er hafnað er nær undantekningalaust sakfellt fyrir 225. gr. Þannig virðist 

munurinn fyrst og fremst liggja í því að frelsissvipting, virðist þurfa að bera með sér 

ákveðin einkenni varanleika, á meðan ólögmæt nauðung getur takmarkast við einfalda 

skipun frá geranda til brotaþola. 

Í ólögmætri nauðung getur bæði falist hótun um frelsissviptingu og áframhaldandi 

frelsissviptingu. Þannig getur gerandi sem búinn er að frelsissvipta brotaþola beitt hann 

ólögmætri nauðung á meðan hann er frelsissviptur með því að hóta honum áframhaldandi 

frelsissviptingu. Ólögmæt nauðung getur einnig verið annars eðlis meðan á 

frelsissviptingu stendur eins og sást í Hrd. 20. desember 2011 (229/2011) en þar sagði 

Hæstiréttur, eftir að héraðsdómur hafði metið það svo að frelsissviptingarákvæðið tæmdi 

sök gagnvart ólögmætu nauðunginni, að sú háttsemi sem átti undir ólögmætu nauðungina 

ætti ekkert skylt með 2. mgr. 226. gr. hgl. og því var sakfellt fyrir bæði ákvæðin.  

Þá virðist það einnig vera grunnskilyrði ólögmætrar nauðungar að sýna fram á hver 

huglæg afstaða brotaþola til verknaðar geranda var eins og bent var á í dóminum um 

líkamsárásina og ólögmætu nauðungina á Ólafsfirði. 

Þó má sjá það á dómaframkvæmdinni að samhliða alvarleikastuðlinum er það fyrst 

og fremst tímalengdin sem sker úr um það hvort að háttsemi falli undir að vera 

frelsissvipting eða ólögmæt nauðung. Þannig eru skammar frelsissviptingar þar sem 

ásetningur geranda er ekki beint til þess fallin að svipta þolanda frelsi sínu frekar taldar 

vera ólögmæt nauðung þrátt fyrir að háttsemin virðist uppfylla þau skilyrði að vera 

frelsissvipting. Má hér til dæmis nefna dóminn Hrd. 8. október 2009 (71/2009) þar sem 

gerandinn hafði þolanda, ungan dreng, með sér upp í bíl og keyrði hann niður á 

lögreglustöðina. Þolandinn í málinu var augljóslega sviptur frelsi sínu en þó einungis í 

stutta stund og í þeim tilgangi að færa hann frá einum stað til annars, frekar en til þess að 

svipta hann frelsi í langan tíma. Dómstólar tvinna þó oft saman alvarleikastuðlinum og 

tímalengdinni og því alvarlegri sem háttsemin er, þeim mun líklegra er að hún falli undir 

það að vera frelsissvipting frekar en ólögmæt nauðung, þrátt fyrir að vara einungis í 

stutta stund.  
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Það verður þó að segjast eins og er að miðað við fjöldann af þeim málum sem virðast 

vera að koma upp á síðustu árum í tengslum við handrukkanir eða önnur uppgjör í 

undirheimunum á Íslandi að það verði að teljast óhentugt að til staðar sé ákveðin óvissa 

hjá dómstólum varðandi hvort að háttsemi eins og sú sem beitt var í 

frelsissviptingarmálinu í Vogum á Vatnsleysuströnd falli undir frelsissviptingu 

samkvæmt 226. gr. hgl. eða ólögmæta nauðung samkvæmt 225. gr. hgl. Dómskerfinu er 

þó vorkunn í ljósi þess að engin mál eru eins.  

Verður að telja að fyrirmyndina að handrukkunarmálum megi finna í Hrd. 20. 

desember 2011 (229/2011) þar sem ákærðu beittu brotaþola handrukkun. Í því máli 

komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að brotaþoli hefði bæði verið beittur ólögmætri 

nauðung og frelsissviptingu, sem ekki er algengt en þó mögulegt. Ef réttarþróun 

frelsissviptingarákvæðisins, sem farið verður yfir í kafla 6, heldur áfram á þeirri braut 

sem hún verður að telja það skynsamlegan kost að beita ákvæðunum saman ef þess er 

kostur líkt og gert var í áðurnefndum dómi. Þannig væri stigið skref frá því að leitast eftir 

því að finna muninn á ákvæðunum og í áttina að því að komast að því að um væri að 

ræða tvö aðskilin brot. 
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5 Samanburður frelsissviptingarákvæðisins í 226. gr. hgl. við hliðstætt 

ákvæði dönsku hegningarlaganna 

Ákvæðið um frelsissviptingu má finna í 261. gr strfl. í 26. kafla dönsku hegningarlaganna 

sem ber heitið Forbrydelser mod den personlige frihed. Fyrir alla með lágmarks 

dönskukunnáttu er mögulegt að lesa út úr heiti kaflans að hann ber sama heiti og kafli 

íslensku hegningarlaganna þar sem 226. gr. hgl. er að finna, þ.e. brot gegn frjálsræði 

manna, og ákvæðið er í grófum dráttum samhljóða hinu íslenska ákvæði, að minnsta 

kosti hvað varðar verknaðarlýsingar. Það eru þó ákveðin atriði sem eru ólík og tekin 

verða hér til skoðunar. 

Refsiramminn fyrir brot gegn 1. mgr. 261. gr. strfl. er fjögur ár, eða sá sami og í 

íslenska ákvæðinu. Hins vegar er refsiramminn einungis 12 ár í 2. mgr. 261. gr. strfl., 

sem líkt og 2. mgr. íslenska ákvæðisins tekur á langvarandi frelsissviptingum og 

frelsissviptingum sem framdar eru í ávinningsskyni. Eins og áður hefur verið rakið getur 

brot gegn íslenska ákvæðinu varðað 16 ára eða ævilöngu fangelsi. Auk þess að tiltaka öll 

atriðin sem 2. mgr. 226. gr. hgl. tekur til, telur danska ákvæðið upp þá háttsemi að skylda 

einhvern gegn vilja sínum í herþjónustu hjá öðru ríki.  

Ákvæðið hefur einnig að geyma 3. mgr. sem var bætt við með breytingarlögum við 

dönsku hegningarlögin nr. 218 frá 31. mars 2014 og er það ákvæði hliðstætt við 227. gr. 

íslensku hegningarlaganna. Í 3. mgr. 261. gr. strfl. segir að ef maður fremur 

frelsissviptingu samkvæmt 2. mgr. ákvæðisins af stórkostlegu gáleysi (d. grov 

uagtsomhed) skuli hann sæta sektum eða fangelsi allt að 6 mánuðum. Íslenska ákvæðið 

hefur hærri refsiramma, eða fangelsi allt að 1 ári. Áðurnefnd breytingarlög hafa 

greinilega verið sett til þess að færa ákvæðið undir frelsissviptingarákvæðið í 261. 

greininni, en fyrir það hafði ákvæðið staðið eitt og sér í 262. gr. strfl. 

Knud Waaben var talinn einn helsti sérfræðingur Dana á sviði refsiréttar þegar hann 

lést árið 2008. Hann taldi að frelsissvipting samkvæmt lögunum feli í sér að brotaþoli er 

innilokaður, eða er við áþekkar þvingandi aðstæður sem er ætlað að fela í sér að brotaþoli 

telur sér ekki stætt á að yfirgefa eitthvað afmarkað svæði. Sem dæmi um slíkt svæði 

nefndi hann herbergi, hús, stofnun, bát eða bíl en listinn er þó ekki tæmandi. Hann taldi 

enn fremur að ekki væri eingöngu um að ræða nauðung sem verknaðaraðferð heldur gæti 
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frelsissviptingunni einnig verið beitt með svikum, til að mynda ef gerandi lýgur að 

brotaþola að hann geti ekki yfirgefið húsnæði sitt vegna þess að líf hans sé í hættu.86 

Frelsissvipting samkvæmt 1. mgr. 261. gr. strfl. einnig tekið til þeirra tilvika þar sem 

háttsemin er framkvæmd með athafnaleysi, til að mynda ef gerandi stuðlar að því að 

viðhalda frelsissviptingu brotaþola með því að opna ekki læsta hurð þar sem gerandinn 

veit að brotaþoli viðhefst gegn vilja sínum. Þetta þekkist einnig í íslenskri 

réttarframkvæmd. Miðað við hana virðist það þó vera svo að slík háttsemi myndi falla 

undir það að vera hlutdeild í frelsissviptingarbroti þess aðila sem svipti brotaþola 

upprunalega frelsi sínu, samanber 22. gr. hgl.87 88 

Í dönskum rétti, rétt eins og raunin virðist vera í íslenskri réttarframkvæmd, er talið 

mikilvægt að aðgreina frelsissviptingu frá skammvinnri nauðung. Talið hefur verið að 

ekki sé lengur um að ræða skammvinna nauðung þegar háttsemin hefur staðið yfir í eina 

til tvær klukkustundir. Eins og áður segir virðist svipuð regla gilda á Íslandi, þó að ekki 

sé hægt að setja fingurinn nákvæmlega á þann tíma sem þarf að líða svo að háttsemi 

teljist frelsissvipting þar sem alltaf þarf að fara fram heildstætt mat á aðstæðum. Hér má 

til að mynda nefna dóminn um starfsmann Orkuveitunnar og einnig þær aðstæður sem 

uppi voru í Sundhallarmálinu,89 en í því síðarnefnda var frelsissviptingin talin vera liður í 

blygðunarsemisbroti ákærða. Í málinu var ekki ákært fyrir ólögmæta nauðung til vara, en 

miðað við þessa hugmyndafræði hefði sú háttsemi sennilega átt undir ólögmæta nauðung 

samkvæmt dönsku lögunum.90 

Miðað við dómaframkvæmdina í Danmörku virðist vera gerð krafa um að háttsemi 

geranda verði að ná ákveðnum alvarleikastuðul svo hægt sé að heimfæra háttsemina sem 

brot gegn 261. gr. strfl. Hér má sem dæmi nefna Ufr. 1974, bls. 591 en þar voru fjórir 

aðilar ákærðir fyrir frelsissviptingu starfsfólks verksmiðju sem var í eigu fyrirtækis sem 

ákærðu voru að mótmæla. Mótmælin hófust eftir vinnudag, um klukkan fjögur, og voru 

flestir mótmælendur farnir þremur tímum síðar.  

Þrátt fyrir að mótmælunum væri opinberlega lokið voru nokkrir úr hópi 

mótmælendanna sem tóku sig til og héldu þeim áfram. Þeir stóðu fyrir utan verksmiðjuna 

og mynduðu eins konar varnarmúr með því að standa þétt saman og vörnuðu þannig því 

                                                
86 Knud Waaben: Strafferettens specielle del, bls. 72. 
87 Knud Waaben: Strafferettens specielle del, bls. 73. 
88 Sjá kafla 2.4 um hlutdeild og samverknað í frelsissviptingarmálum fyrir dómafordæmi þar sem gerendur 
voru álitnir hlutdeildarmenn í frelsissviptingarbrotum annarra. 
89 Hrd. 8. febrúar 2007 (604/2006) og Hrd. 1986, bls. 1613. 
90 Knud Waaben: Strafferettens specielle del, bls. 73. 



 

 66 

starfsfólki sem inni í verksmiðjunni var útgöngu. Þessi háttsemi stóð yfir alveg fram 

undir morgun daginn eftir að mótmælin hófust. Á meðan þessu stóð voru 

mótmælendurnir samkvæmt ákæru mjög ógnandi í framkomu og höfðu meðal annars 

meinað einum af starfsmönnum verksmiðjunnar að sækja föggur sínar í bifreið sína sem 

var á bílastæðinu þar sem herlegheitin fóru fram. Þeir sem ákærðir voru í málinu voru 

þeir sem voru taldir hafa verið höfuðpaurarnir í skipulagningu og undirbúningi 

mótmælanna. Þeir voru allir sýknaðir. Um ástæðu sýknunnar mátti finna eftirfarandi 

rökstuðning í forsendum dómsins: 

Rétturinn telur að ekki sé tækt að sakfella hina fjóra ákærðu fyrir frelsissviptingu með því að 
hafa beitt valdi eða hótað að beita valdi þá sem yfirgáfu verksmiðjuna í umrætt sinn, fyrir 
það eitt að taka þátt í skipulagningu og framkvæmd mótmælanna og með því að varna því að 
fólk kæmist út úr verksmiðjunni á meðan mótmælunum stóð. [...] Þá ber að merkja að 
lögreglan skarst í leikinn um leið og hún var látin vita af mótmælunum við verksmiðjuna. 
Ákærðu virðist öllum hafa verið það ljóst að lögreglan var að fylgjast með mótmælunum. Þá 
hefur því augljóslega verið mat lögreglumannanna að starfsmenn verksmiðjunnar hefðu 
getað yfirgefið hana án þess að verða fyrir líkamlegum skaða. Þá ber einnig að merkja að í 
verksmiðjunni virðist hafa farið notalega um fólk, vinir og ættingjar þeirra fengu strax 
upplýsingar þess efnis að í lagi væri með það og fréttamenn og aðrir virðast hafa getað 
gengið inn og út úr verksmiðjunni.91 

Dómurinn tiltók enn fremur að leggja ætti til grundvallar að þeir sem inni í 

verksmiðjuni voru hafi alveg mátt ætla þess, í kjölfar ryskinga og orðaskaks milli 

mótmælendanna og fólksins í verksmiðjunni, að þeim væri ekki frjálst að yfirgefa 

verksmiðjuna. Bendir það til þess, líkt og í áðurnefndum Sundhallardóm, að ólögmæt 

nauðung samkvæmt 260. gr. strfl. eða 225. gr. hgl. hefði tekið til þessarar háttsemi 

ákærðu. Eins og áður segir taldi rétturinn þó að alvarleiki frelsissviptingarinnar hefði 

ekki verið slíkur að ef fólkið inn í verksmiðjunni hefði raunverulega viljað eða þurft 

losna úr prísundinni hefði það ekki verið mögulegt. Með það að leiðarljósi voru ákærðu 

eins og áður segir allir sýknaðir.  

Það er þó svo að það fer allt eftir aðstæðum hverju sinni hvað telst skammvinn 

nauðung, þannig að stutt stund gæti í sjálfu sér fallið undir það að vera frelsissvipting, ef 

aðstæður eru þess efnis. Það er þó á huldu hvaða regla gildir nákvæmlega hér og gætir 

nokkurrar ónákvæmni í dönskum rétti, líkt og hér á landi. Langvarandi frelsissvipting 

samkvæmt 2. mgr. 261. gr. strfl. á, að mati Knud Waaben, að vera notuð í þeim tilfellum 

þar sem frelsissvipting hefur staðið yfir í tvær vikur eða jafnvel í einn mánuð.92 

                                                
91 Dómurinn var fenginn í gegnum gagnagrunn Karnov sem háður er áskrift. Þýðing og skáletrun 
framkvæmd af höfundi ritgerðar. 
92 Knud Waaben: Strafferettens specielle del, bls. 74. 
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Réttarframkvæmdin sýnir þó svart á hvítu að neðri mörkin liggja mögulega neðar 

heldur en Knud Waaben telur. Talið er að mörkin liggi einhvers staðar á bilinu frá 9 

klukkustundum og allt að tæplega einum mánuði. Eins og gildir í íslenskum refsirétti 

virðist það þó eins og áður segir skipta höfuðmáli hvaða aðstæður eru uppi í málinu svo 

að frelsissvipting teljist langvarandi. Talið er að hún þurfi ekki að vera jafn löng til að 

teljast langvarandi þegar t.d. börn eru brotaþolar eða þegar frelsissviptingin er sérlega 

streituvaldandi. Hér má til að mynda benda á UfR. 1990, bls. 697 en þar voru þrír dagar 

taldir sem langvarandi frelsissvipting sökum þess að brotaþolinn var hlekkjaður við 

funheitt hitaveiturör í kjallara þar sem ekki var hægt að standa uppréttur (d. krybekælder). 

Þá má einnig benda á það að gerð er krafa um meiri tíma svo að frelsissvipting teljist 

langvarandi ef brotaþoli er t.d. barn sem hefur verið rænt af foreldrum sínum eða er að 

öðru leyti í aðstæðum sem ekki teljast brotaþola hættulegar eða streituvaldandi.93 

Ef þetta er borið saman við íslenska dómaframkvæmd má t.d. nefna Hrd. 20. 

desember 2011 (229/2011) sem ítarlega var reifaður í síðasta kafla í tengslum við 

ólögmæta nauðung. Í Hæstirétti var tiltekið að um langvarandi frelsissviptingu væri að 

ræða en hún stóð yfir í 12 klukkutíma. Á þeim tíma var brotaþoli beittur alls kyns 

hrottalegu ofbeldi sem velt mætti fella undir þá skilgreiningu að vera streituvaldandi.  

Knud Waaben hefur einnig verið með athyglisverðar kenningar í tengslum við 2. 

mgr. 261. gr. strfl. Hann taldi að með orðunum „í ávinningsskyni“ (d. for vindings skyld) 

sé eingöngu átt við óréttmætan ávinning og þannig falli það ekki undir ákvæðið þegar 

frelsissvipting er notuð til innheimtu skuldar eða kröfu. Þannig myndi sú háttsemi að 

svipta þolanda frelsi sínu í því skyni að endurheimta eitthvað sem þolandinn hefur tekið 

af geranda ekki falla undir 2. mgr. 261. gr. strfl., heldur einvörðungu varða við 1. mgr. 

261. gr. strfl. 

Þá segir Knud Waaben í riti sínu Strafferettens specielle del að refsirammi 

ákvæðisins bendi til þess að fyrir utan ákvæðið eigi einnig að falla frelsissviptingar sem 

framkvæmdar eru í því skyni að fá greiðslu frá þriðja manni. Þá heldur Waaben því fram 

að þegar frelsissvipting í ávinningsskyni gefi tilefni til þess að háttsemi geranda gæti 

einnig sætt ákæru vegna brots gegn fjárkúgunarákvæðinu í 281. gr. strfl. (d. afpresning) 

og ránsákvæðinu í 288. gr. strfl. (d. røveri) séu ýmsar spurningar uppi um hvernig best sé 

að haga ákæru í slíkum málum.94 

                                                
93 Vagn Greve, Poul Dahl Jensen og Gorm Toftgaard Nielsen: Kommenteret straffelov. Speciel del, bls. 
429-430. 
94 Knud Waaben: Strafferettens specielle del, bls. 74. 
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Aðrir fræðimenn taka undir með Knud Waaben að ákveðin óvissa sé uppi í dönskum 

refsirétti með hvernig haga eigi ákæru í slíkum málum, sérstaklega með tilliti til 

sakartæmingar. Í bókinni Kommenteret straffelov, speciel del fara dönsku fræðimennirnir 

Vagn Greve, Poul Dahl Jensen og Gorm Toftegaard Nielsen einnig yfir þessi fræði og 

taka fyrir nokkur dæmi þar sem frelsissviptingu er beitt og leggja mat sitt á hvernig 

ákæru mála ætti að vera háttað hverju sinni. 

Í bókinni nefna þeir dæmi um háttsemi þar sem brotaþola er hótað áframhaldandi 

frelsissviptingu á meðan frelsissvipting stendur yfir, til að mynda þegar gerandi hefur 

rænt þolanda og heldur honum föngum, sem í daglegu tali er nefnt mannrán. 

Frelsissviptingin, hvort sem væri sú upprunalega eða hin áframhaldandi frelsissvipting, 

myndi í því tilviki eiga undir 1. mgr. 261. gr. strfl., nema ef að skilyrði 2. mgr. 261. gr. 

strfl. væru uppfyllt, t.d. ef krafist væri lausnargjalds. Hér þarf að hafa í huga að líkt og í 

íslensku lögunum er einnig skilyrði um auðgunarásetning svo að ákvæðið um fjárkúgun í 

281. gr. strfl., eða önnur ákvæði auðgunarbrotakafla dönsku hegningarlaganna, eigi við, 

þ.e. annars vegar ásetningur til brotsins og hins vegar ásetningur til auðgunar. Í vissum 

tilvikum telja þeir einnig að stætt sé að láta 2. mgr. 261. gr. strfl. tæma sök gagnvart 281. 

gr.95  

Þá telja þeir, þ.e. þeir Greve, Jensen og Nielsen, að ekki sé hægt að heimfæra hótun 

um áframhaldandi frelsissviptingu til brots gegn 281. gr. strfl. um fjárkúgun, ef hótunin 

snýr að því að innheimta réttmæta kröfu, enda er þá ekki ásetningur til auðgunar heldur 

einungis til þess að fá efndir kröfu uppfylltar og því skortur á auðgunarásetningi. Miðað 

við það og skilning Knud Waaben á því að ekki sé hægt að beita 2. mgr. 261. gr. strfl. í 

þeim tilvikum er erfitt að sjá hvernig Danir hafa hugsað sér að haga ákæru við slíkar 

aðstæður. Vagn Greve og kollegar hans telja að í rauninni skuli bara beita 2. mgr. 261. gr. 

strfl. í þeim tilvikum þar sem háttsemin á ekki undir ákvæði auðgunarbrotakaflans og því 

hlyti að þurfa að beita áðurnefndri 2. mgr. 261. gr. strfl. í þeim tilvikum þar sem 

innheimta skal réttmæta kröfu. Þetta er í ætt við kenningar Knud Waaben og má hér 

benda á niðurstöðuna í dóminum UfR 1960, bls. 1093 en málinu svipaði mjög til Hrd. 

1993, bls. 578 þar sem tveir Bandaríkjamenn voru ákærðir fyrir brot gegn 193. gr., sem 

og fyrir brot gegn 1. og 2. mgr 226. gr. hgl.96 

Í danska dóminum frá 1960 var tveimur mönnum gefið að sök tilraun til 

frelsissviptingar fyrir að hafa lagt á ráðin um að ræna ungabarni frá móður sinni og fara 
                                                

95 Vagn Greve, Poul Dahl Jensen, Gorm Toftgaard Nielsen: Kommenteret straffelov. Speciel del, bls. 429. 
96 Vagn Greve, Poul Dahl Jensen, Gorm Toftgaard Nielsen: Kommenteret straffelov. Speciel del, bls. 429. 
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með það erlendis til föður barnsins. Annar af ákærðu hafði komið að tali við meðákærða 

og tilkynnt honum um áætlunina, en faðir barnsins hafði gefið honum háa fjárhæð til að 

framkvæma verkið. Var brotið talið eiga við 2. mgr. 261. gr. strfl. og 215. gr. strfl., sem 

er hliðstætt ákvæði 193. gr. hgl. Þá var frelsissviptingin bæði talin vera langvarandi og 

einnig hafa verið framkvæmd í ávinningsskyni samkvæmt ákæru. Framkvæmd 

frelsissviptingarinnar var þaulskipulögð og hafði annar af ákærðu unnið mikla 

undirbúningsvinnu. Annar af ákærðu hafði fylgt móður barnsins eftir og sá hvar hún 

skutlaði barninu til ömmu sinnar þar sem það átti að vera í gæslu yfir daginn.  

Þegar barnið var komið til ömmu sinnar bankaði ákærði upp á og sagðist vera 

starfsmaður hitaveitunnar og væri kominn til að lesa á hitaveitumælinn í húsinu. Í 

kjölfarið á því ætlaði ákærði sér að byrla ömmunni eitur svo hún myndi líða útaf og 

hverfa síðan á brott með barnið, en búið var að leigja bát sem átti að koma ákærða og 

barninu úr landi.  

Amman hins vegar neitaði að hleypa ákærða inn í íbúðina og læsti sig inni með 

barninu og setti sterka keðju með hengilás á hurðina hjá sér svo að tilraun ákærða 

misheppnaðist. Daginn eftir það birtist ákærði aftur á heimili hennar og skimaði um eftir 

drengnum en án árangurs. Var ákærði handtekinn í kjölfarið. Þáttur meðákærða í málinu 

var einungis sá að hafa tekið á leigu bíl sem notaður var til verksins og þá var búið að 

leigja íbúð í Þýskalandi í hans nafni sem samkvæmt ákæru átti að vera notuð sem 

einhvers konar mótsstaður hjá ákærða og föður barnsins. Hann var sýknaður í málinu þar 

sem þátttaka hans í verknaðinum þótti ekki nægjanleg. 

Fyrir dómi kvaðst sá ákærði sem hafði ætlað að framkvæma frelsissviptinguna hafa 

vitað af því að móðirin væri með forræði barnsins. Án nokkurs rökstuðnings var hann 

sýknaður af ákærunni um frelsissviptingu í ávinningsskyni en sakfelldur fyrir tilraun til 

brots gegn 215. gr. strfl. og tilraun til brots gegn 2. mgr. 261. gr. strfl., að því leytinu til 

að dómurinn taldi að um tilraun til langvarandi frelsissviptingar hefði verið að ræða, enda 

var áætlunin sú að barnið kæmist undir hendur föður síns um óráðinn tíma. Var hann 

dæmdur í tveggja ára fangelsi. Er þessi niðurstaða í samræmi við þá hugsun Knud 

Waaben að ekki skuli beita 2. mgr. 261. gr. strfl. þegar háttsemi getur átt undir ákvæði 

auðgunarbrotakaflans. 

Í samræmi við kenningar Knud Waaben er talið að ákvæðum 288. gr. og 2. mgr. 

261.gr. strfl. yrði varla beitt saman. Samkvæmt dómaframkvæmdinni virðist í 

mannránstilvikum 2. mgr. 261. gr. strfl. vera beitt fyrir frelsissviptingu í ávinningsskyni 

ef krafist er lausnargjalds í málinu en ekki fyrir rán samkvæmt 288. gr. og venjulega 
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frelsissviptingu samkvæmt 1. mgr. 261. gr. strfl. Það virðist vera sem ákvæðunum myndi 

eingöngu vera beitt saman ef að háttsemi ákærðu væri þannig bæði fólgin í því að ræna 

verðmætum og auk þess svipta einstakling frelsi sínu í ávinningsskyni.97 

Til skýringar á þessu má nefna dóminn UfR. 2000, bls. 671. Í málinu voru 7 aðilar 

ákærðir, en svo virðist sem um hafi verið að ræða einhvers lags glæpagengi. Þeir voru 

meðal annars ákærðir fyrir tvær tilraunir til ráns og tvær tilraunir til frelsissviptingar, 

samkvæmt 288. gr. og 2. mgr. 261. gr. strfl., samanber 21. gr. strfl., en það er hliðstætt 

ákvæði við tilraunarákvæðið í 20. gr. hgl. Þá sættu þeir einnig ákæru fyrir frelsissviptingu 

í ávinningsskyni, en sú hafði heppnast og var sú háttsemi talin vera fullframið brot gegn 

2. mgr. 261. gr. strfl. sem frelsissvipting í ávinningsskyni. 

Varðandi tilraunarverknaðina var í rauninni um tvö atvik að ræða þar sem ákært var í 

báðum atvikum fyrir bæði tilraun til ráns og tilraun til frelsissviptingar í ávinningsskyni. 

Samkvæmt ákærunni voru bæði málin á þá leið að ásetningur ákærðu stóð til þess að 

brjótast inn vopnaðir hnífum í annars vegar einbýlishús í öðru málinu og hins vegar inná 

hótel í hinu og stela þar öllu steini léttara og hóta öllu fólki sem yrði á vegi þeirra ofbeldi. 

Í báðum tilvikum var áætlunin að ræna einhverjum af fjölskyldumeðlimum annars vegar 

eiganda einbýlishússins og hins vegar eins af gestum hótelsins. Var þeim gefið að sök að 

hafa ætlað í kjölfarið að halda brotaþolunum í gíslingu heima hjá einum af ákærðu og 

krefjast lausnargjalds.  

Áður hefur verið fjallað um einkenni tilraunarverknaðar samkvæmt íslenskum rétti og 

hversu langt hann þarf að vera á veg kominn til að um tilraun til afbrots sé að ræða. Einn 

hinna ákærðu lét lögreglunni í té allar upplýsingar um skipulögðu ránin og í kjölfarið 

játuðu fleiri þannig að erfitt var fyrir aðra sakborninga að halda uppi vörnum í málinu. 

Hér má velta fyrir sér hvort að verknaðurinn sé kominn það langt í ferlinu að hann geti 

yfirhöfuð talist til tilraunaverknaðar. Í málinu lá ekki fyrir hvaða einstaklingum ákærðu 

ætluðu að svipta frelsi sínu.  

Samkvæmt fræðunum er þetta þó möguleiki og er greinilega gert í Danmörku. Ekkert 

slíkt mál hefur komið upp hér á landi, en eins og áður segir er einungis eitt dæmi um það 

að sakfellt hafi verið fyrir tilraun til frelsissviptingar samkvæmt 226. gr., þá hvort heldur 

sem er 1. mgr. eða 2. mgr. en það var í Hérd. Austl. 6. desember 2006 (S-110/2006) sem 

áður hefur verið farið yfir í kafla 2.3 um tilraun til frelsissviptingar. Það yrði því fróðlegt 

að sjá hvernig tekið yrði á slíku máli hérlendis. 

                                                
97 Vagn Greve, Poul Dahl Jensen, Gorm Toftgaard Nielsen: Kommenteret straffelov. Speciel del, bls. 429. 
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Í niðurstöðu áðurnefnds dansks dóms kom fram að sannað væri að ákærðu hefðu 

ætlað sér að svipta einhverja aðila frelsi sínu í þeim tilgangi að hagnast fjárhagslega á því 

og var þeim því refsað fyrir tilraun til 2. mgr. 261. gr. strfl. Hér má velta fyrir sér hvort 

að niðurstaðan hefði getað verið á þessa leið í áðurreifuðum Hrd. 1993, bls. 578 þar sem 

tveir Bandaríkjamenn voru sakfelldir fyrir að reyna að flytja dóttur eins þeirra og systur 

hennar úr landi. Hafði faðirinn borgað meðákærða fyrir það að aðstoða sig við það að 

koma stelpunum úr landi. Dómurinn er ítarlega reifaður í kafla 2.2.2 en sá ákærði sem 

var faðir annarrar stúlkunnar var ekki sakfelldur fyrir 2. mgr. 226. gr. hgl., þar sem 

enginn fjárhagslegur ávinningur var undir hjá honum. Fjárhagslegur ávinningur var þó 

undir hjá hinum ákærða enda var hann sakfelldur fyrir brot gegn 2. mgr. 226. gr. hgl.  

Í málinu er um að ræða frelsissviptingu þar sem áætlunin er að fara með barn úr landi 

og í rauninni svipta móður þess forræði yfir því.98 Hlýtur sú frelsissvipting ekki að eiga 

að stefna að því að vera langvarandi frelsissvipting?  Miðað við niðurstöðuna í Ufr. 2000, 

bls. 671 hefði vel verið hægt að ímynda sér að bandaríski faðirinn hefði getað verið 

sakfelldur fyrir tilraun til langvarandi frelsissviptingar, þ.e. brot gegn 2. mgr. 226. gr., 

sbr. 20. gr. hgl.  

Í áðurnefndum dönskum dómi voru sex af ákærðu einnig sakfelldir fyrir fullframda 

frelsissviptingu í ávinningsskyni samkvæmt 2. mgr. 226. gr. strfl. Þeir höfðu þá á förnum 

vegi gripið stúlku og numið hana á brott í bifreið. Aldur stúlkunnar kom ekki fram í 

dóminum en miðað við þá staðreynd að hún höfðaði bótakröfu í sínu eigin nafni verður 

að telja að hún hafi að minnsta kosti verið 18 ára gömul en það er lögræðisaldur 

samkvæmt dönskum lögum. 

Næstu tvo daga höfðu ákærðu samband við föður stúlkunnar og kröfðu hann fyrst um 

500 þúsund danskar krónur. Sú upphæð breyttist síðan í eina og hálfa milljón dollara sem 

ákærðu óskuðu eftir að yrði greidd í Hong Kong, fjórum dögum síðar. Daginn eftir að sú 

krafa var lögð fram ákváðu ákærðu hins vegar að sleppa stúlkunni með því skilyrði að 

hún myndi skilja eftir poka með 400 þúsund dönskum krónum á hótelherbergi í 

Kaupmannahöfn og bíða síðan eftir skilaboðum frá þeim um hvernig hún myndi greiða 

þeim aðrar 300 þúsund danskar krónur. Henni var því sleppt eftir þriggja daga 

frelsissviptingu. 

                                                
98 Reyndar var það svo að Bandaríkjamaðurinn var með forræði yfir stelpunni samkvæmt bandarískum 
dómsúrskurði. Tveir dómarar Hæstaréttar skiluðu sératkvæði á þá leið að þeir teldu að réttast væri að lækka 
fangelsisrefsingu ákærða af þessum sökum niður í 3 mánuði, en hann hlaut 8 mánaða fangelsisdóm.  
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Eystri-Landsrétturinn sakfelldi alla ákærðu og voru þeir dæmdir til fangelsisvistar, 

allt frá 2 og upp í 7 ára fangelsi og allir voru þeir dæmdir til að greiða stúlkunni 

miskabætur. Um háttsemi þeirra í tengslum við ákvörðun refsingar sagði rétturinn: 

Við ákvörðun refsingarinnar er tekið með í reikninginn að um er að ræða mjög gróf afbrot í 
ákæruliðum þrjú til sjö [þeir ákæruliðir sem vörðuðu tilraunirnar til ránanna og 
frelsissviptinganna og svo frelsissviptinguna sem var fullframin]. Enn fremur verður tekið 
tillit til þess að um langvarandi frelsissviptingu er að ræða sem var þaulskipulögð og brotin 
til þess fallin að ákærðu myndu hagnast verulega. Refsing hvers ákærða er ákvörðuð með 
tilliti til þátttöku hvers og eins í þeim ákæruliðum sem þeir eru nú sakfelldir fyrir.99 

Tveir af ákærðu, þar á meðal sá sem hafði játað allt, áfrýjuðu dóminum til 

Hæstaréttar Danmerkur. Meðal annars krafðist hann lækkunar refsingar á grundvelli þess 

að hann hefði aðstoðað ákæruvaldið á meðan lögreglurannsókn málsins stóð yfir og 

einnig vegna þess að hann hefði einungis verið á tuttugasta aldursári þegar brotið var 

framið, en rétturinn hafði neitað að gefa því vægi við ákvörðun refsingar. Hæstiréttur 

staðfesti upprunalegan dóm Eystri-Landsréttar, en einn af dómurunum, Per Walsøe, 

fannst þó að færa ætti refsinguna niður úr sex árum í fjögur ár. Um frelsissviptinguna og 

háttsemi ákærða hafði hann eftirfarandi að segja: 

Frelsissviptingin sem náði fram að ganga var í meðallagi langvarandi (d. moder langvarige) 
og ekki verður séð að brotaþolinn hafi beðið líkamlegt tjón af henni. Mér finnst, að teknu 
tilliti til alvarleika glæpsins í heild að dómur Eystri-Landsréttar ætti ekki að vera eins 
strangur og hann er. Þá er ég sammála því að þær upplýsingar sem ákærði veitti á meðan 
lögreglurannsókn málsins stóð ættu að vera honum til málsbóta og þá tek ég undir orð 
meðdómara míns, Melchior, að ungur aldur hans ætti einnig að spila inn í þegar refsing er 
ákveðin. Tel ég því að lækka eigi refsingu ákærða úr sex ára fangelsi niður í fjögurra ára 
fangelsi. 

Meirihluti Hæstaréttar taldi þó að ungur aldur hans og aðstoð við rannsókn 

lögreglunnar gætu ekki orðið honum til málsbóta í málinu. Í íslenskri dómaframkvæmd 

er nánast undantekningarlaust litið til ungs aldurs ákærða og það metið honum til 

refsilækkunar með vísan til 4. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl., en í 70. gr. hgl. eru í töluliðum 1.-9. 

þulin upp atriði sem geta haft áhrif á refsihæð hegningar. Þá er nær alltaf litið til þess sem 

ástæðu til refsilækkunar ef ákærðu eru samvinnuþýðir við rannsókn málsins og fyrir 

dómi, samanber 9. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. Samkvæmt því er Walsøe dómari í línu við 

íslenska framkvæmd þegar kemur að ákvörðun refsingar. 

Hvað sem því líður er það svo að ef um er að ræða frelsissviptingu þar sem krafist er 

lausnargjalds yrði framkvæmdin ekki sú að beita 288. gr. samhliða 1. mgr. 261. gr. strfl., 

                                                
99 Dómurinn var fenginn í gegnum gagnagrunn Karnov sem háður er áskrift. Þýðing og innskot eru 
framkvæmd af höfundi ritgerðar. 
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heldur myndi 2. mgr. 261. gr. strfl. tæma sök gagnvart 288. greininni. Eins og verður 

rakið í kafla 6, þar sem verða borin saman samkvæmt íslenskum rétti annars vegar rán 

samkvæmt 252. gr. hgl. og hins vegar frelsissvipting í ávinningsskyni samkvæmt 2. mgr. 

226. gr. hgl., virðist þó margt benda til þess að framkvæmdin sé alls ekki sama eðlis hér á 

landi. 

Að endingu má hér einnig fara yfir atriði er snúa að réttarfarslegu hlið ákvæðisins, 

nánar tiltekið varðandi framsetningu ákæru og heimfærslu háttsemi til refsiákvæða þegar 

kemur að 261. gr. strfl. samanborið við hvernig það er gert hér á landi. Bæði má finna 

dæmi þess að ákæra eða forsendur dómstóla séu þannig úr garði gerðar að vitnað sé beint 

í 2. mgr. 261. gr. strfl., en þó má einnig finna dóma þar sem fyrst er vísað til almenna 

ákvæðisins í 1. mgr. 261. gr. og síðan vísað til 2. mgr., eins og t.d. var gert í UfR 2000, 

bls. 671 sem er reifaður hér að framan í kaflanum.  

Það þekkist einnig í íslenskri framkvæmd að vísa í háttsemi í einu ákvæði og 

refsingar í öðru, til að mynda hafa sérrefsilög yfirleitt að geyma sérstök ákvæði sem 

vísað er til, til dæmis 100. gr. umferðarlaga nr. 50/1987100. Þessar reglur eru nefndar 

refsireglur en þá vísa dómstólar alltaf til þess ákvæðis sem háttsemi á við, 

hátternisreglunnar, og vitna síðan í refsiregluna í öðru ákvæði í lagabálkinum. Þessi 

framsetning er ekki í hegningarlögunum. Þar eru hátternis- og refsireglurnar 

samtvinnaðar og því ekki þörf á að vísa í nema það ákvæði sem háttsemin á undir, enda 

er refsireglan einnig í því ákvæði.101  

Hér má þó nefna aftur Black Pistons málið,102 sem reifað var í kafla 3.3, en í því máli 

var háttsemi ákærðu heimfærð til refsiákvæða með ólíkum hætti en almennt þekkist í 

dómaframkvæmdinni hérlendis. Þannig virðist dómurinn hafa vísað til 1. mgr. 226. gr. 

sem hátternisreglu og 2. mgr. 226. gr. sem refsireglu. Í forsendum dómsins var 

niðurstaðan um sakfellingu sett fram með eftirfarandi hætti: 

Brot ákærðu var framið í ávinningsskyni, eins og ályktað var hér að framan, og hafa þeir 
orðið sekir um brot gegn 1. mgr., sbr. 2. mgr. 226. gr. almennra hegningarlaga.103 

Hæstiréttur hefur í þeim málum sem hafa varðað við 2. mgr. 226. gr. hgl. látið duga 

að segja að háttsemi varði við 2. mgr. 226. gr. hgl. Þessi háttur virðist vera að ryðja sér til 

rúms einnig í Danmörku miðað við áðurnefndan UfR 2000, bls. 167. Sami háttur var 

                                                
100 Umferðarlögin nr. 50/1987 verða hér eftir skammstöfuð umfl. 
101 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 17. 
102 Hérd. Rvk. 27. október 2011 (S-1140/2011). 
103 Skáletrun framkvæmd af höfundi ritgerðar. 
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síðan einnig á heimfærslu háttsemi til refsiákvæða í dóminum Hérd. Rvk. 17. apríl 2015 

(S-1059/2014) en þetta virðast vera einu tveir dómarnir þar sem þessi háttur hefur verið 

hafður á. Síðastnefndi dómurinn var í fjölmiðlum þekktur sem frelsissviptingarmálið í 

Hlíðunum.104  

Samkvæmt ákæru veittust ákærðu, sem voru þrír, að brotaþola í bakherbergi á 

skemmtistaðnum Monte Carlo í því skyni að þvinga hann til að til að borga þeim 

peningaupphæð sem ákærðu kröfðu hann um. Brotaþoli hafði mætt á skemmtistaðinn 

undir því yfirskyni að hitta tvo af ákærðu til þess að lægja öldurnar milli sín og annars af 

þeim, en sá taldi að brotaþoli skuldaði sér fartölvu vegna einhverra fyrri viðskipta þeirra. 

Ákærðu fluttu brotaþola í bifreið gegn vilja hans frá Monte Carlo og í íbúð í Hlíðunum 

þar sem háttsemin hélt áfram, en meðal annars var ákærðu gefið að sök að hafa hellt 

þvottaefni upp í munn brotaþola og slegið hann með hnúajárnum og kylfum. Þá var 

brotaþoli látinn afklæðast meðan á öllu þessu stóð og var hann látinn eyða nóttinni 

fjötraður og keflaður í baðkari í íbúðinni. Brotaþola var sleppt í kringum hádegið daginn 

eftir þegar faðir hans hafði lagt eina milljón króna, að beiðni brotaþola, inn á einn af 

ákærðu til þess að losa hann úr haldi ákærðu.  

Áður en brotaþoli var látinn laus hótuðu ákærðu honum því að ef hann myndi kæra 

háttsemina til lögreglu yrði honum og fjölskyldu hans gert mein. Ákærðu hótuðu því 

meðal annars að nauðga brotaþola sem og systur hans. Var háttsemi þeirra talin varða við 

2. mgr. 218. gr. hgl., 233. gr. hgl., 252. gr. hgl. og 226. gr. hgl. 

Ákærðu voru allir sakfelldir samkvæmt ákæru. Um heimfærslu á háttsemi til 

refsiákvæða sagði í forsendum héraðsdóms: 

Brotaþoli var sviptur frelsi sínu í því skyni að hafa af honum fé og eins stóð frelsissviptingin 
yfir í rúman sólarhring. Varðar það brot því við 1. mgr., sbr. 2. mgr. 226. gr. sömu laga.105  

Ákærðu voru dæmdir í tveggja og hálfs árs, tveggja ára og eins árs fangelsi. Frestað 

var ákvörðun refsingar í öllum tilvikum. Í forsendum héraðsdóms var rakið að 5 ár væru 

liðin frá því að háttsemin átti sér stað og hún var ekki kærð fyrr en þremur árum síðar. 

Það sem skipti þó mestu máli var að allir ákærðu voru taldir hafa snúið af þeirri braut 

sem þeir voru á þegar háttsemin sem þeir voru sakfelldir fyrir átti sér stað.  

Í báðum tilvikunum, þ.e.a.s í Black Pistons málinu og í frelsissviptingarmálinu í 

Hlíðunum, voru dómarnir skipaðir þremur dómurum og var enginn af dómurunum í 
                                                

104 Kolbeinn Tumi Daðason: „Frelsissvipting í Hlíðunum: Ákærðu hlutu allir skilorðsbundna dóma“, 
https://www.visir.is.  
105 Skáletrun framkvæmd af höfundi ritgerðar. 
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báðum málum. Það bendir til þess að þessi háttur á heimfærslu háttsemi til refsiákvæða 

sé að einhverju leyti almennur skilningur á meðal dómara í héraðsdómi. 

Það er þó erfitt að sjá hvernig heimfærslan kemur heim og saman. Skoðum hér til 

samanburðar til að mynda heimfærslu háttsemi til ákvæða í Black Pistons málinu í öðrum 

ákærulið málsins er sneri að umferðarlagabroti eins af ákærðu, en hann var ákærður fyrir 

að ekið undir áhrifum ávana- og fíkniefna. Í 1. mgr. 45. gr. a. umfl. má finna 

hátternisreglu sem segir að enginn megi stjórna eða reyna að stjórna vélknúnu ökutæki ef 

hann er undir áhrifum ávana- og fíkniefna sem bönnuð eru samkvæmt lögum um ávana- 

og fíkniefni. Í 2. mgr. má síðan finna nánari útfærslu á reglunni sem segir að ef efnin 

mælast í blóði eða þvagi sé viðkomandi óhæfur til að stjórna ökutæki. Að lokum má 

síðan finna í 1. mgr. 100. gr. umfl ákvæði sem segir að brot gegn lögunum varði sektum 

eða fangelsi, þ.e.a.s refsireglu laganna.  Í kjölfarið var háttsemi hans heimfærð svona: 1. 

mgr., sbr. 2. mgr. 45. gr. a., sbr. 1. mgr. 100. gr. umfl.  

Bæði 1. og 2. mgr. 226. gr. hgl. hafa að geyma bæði hátternis- og refsireglu og því er 

erfitt að sjá hvaða þýðingu áðurnefnd heimfærsla í Black Pistons og 

frelsissviptingarmálinu í Hlíðunum hefur, þar sem að samkvæmt reglum um 

sakartæmingu 2. mgr. 226. gr. hgl. ætti einfaldlega að tæma sök gagnvart 1. mgr. 226. gr. 

hgl., þar sem ákvæðið hefur bæði að geyma nákvæmari verknaðarlýsingu og hærri 

refsiramma. Það er því erfitt að sjá hvernig 2. mgr. 226. gr. hgl. uppfyllir ekki þau 

skilyrði að standa sem sjálfstætt refsiákvæði þannig að tilvísun í 1. mgr. 226. gr. hgl. sé 

nauðsynleg. 

Athygli vekur að í bæði frelsissviptingarmálinu í Hlíðunum og í Black Pistons málinu 

var ákæran á þá leið að eingöngu var ákært fyrir 226. gr. hgl. en ekki var tekið fram hvort 

háttsemin teldist vera brot gegn 1. eða 2. mgr. 226. gr. hgl. Samkvæmt fyrirmælum frá 

ríkissaksóknara um útlit og form ákæruskjala, sem tóku gildi 1. febrúar 2009, skal taka 

skýrt fram í ákæruskjali til hvaða refsiákvæða afbrot ákærða eru heimfærð. Lögð er 

áhersla á það að sú heimfærsla skuli vera nákvæm og skal þar tilgreina hvaða grein, 

málsgrein, málslið eða tölulið, eftir því sem við á, ákært sé fyrir.106 

Með því að tilgreina eingöngu 226. gr. hgl. í ákæruskjalinu verður ekki séð að 

skilyrði þessara fyrirmæla séu uppfyllt. Eins og áður hefur verið rakið er munurinn á 

refsiramma 1. og 2. mgr. 226. gr. hgl. mjög mikill þar sem 2. mgr. 226. gr. getur mest 

varðað ævilöngu fangelsi á meðan 1. mgr. getur aðeins varðað fangelsi allt að fjórum 

                                                
106 Fyrirmæli/Leiðbeiningar: Ákæruskjöl – útlit og form, bls. 3. 



 

 76 

árum. Þá eru undirliggjandi í málinu miklir hagsmunir fyrir ákærða að háttsemi hans sé 

nógu skýrlega tilgreind í ákæruskjalinu svo að vörn hans verði ekki áfátt sökum þess. 

Í 1. mgr. 180. gr. sml. segir að hvorki megi dæma fyrir aðra hegðun en þá sem í 

ákæru greinir né heldur dæma aðrar kröfur á hendur ákærða. Það má þó sakfella ákærða 

þó að aukaatriði brots, eins og staður og stund þess, séu ekki skýrt eða rétt greind, enda 

telji dómari að vörn hafi ekki verið áfátt þess vegna. Þannig gætu ónákvæmni eða 

annmarkar á ákæru leitt til sýknu eða frávísunar frá dómi ef vörn ákærða hefur verið áfátt 

vegna þessa atriðis. 

Almennt verður að telja að ekki væri hægt að vísa máli frá dómi ef tilgreint væri í 

ákæru að háttsemin ætti undir 226. gr. hgl. og að með því væri átt við að háttsemin ætti 

undir 1. mgr. 226. gr. hgl. Hins vegar hlýtur að hvíla sú krafa á ákæruvaldinu skylda til 

þess að tilgreina málsgreinina í ákæruskjali sínu þegar ákært er fyrir 2. mgr. 226. gr. hgl. 

Lýsingin á háttsemi ákærðu í ákæruskjalinu í Black Pistons málinu er mjög ítarleg og úr 

henni er hægt að lesa að frelsissvipting ákærðu hafi verið í ávinningsskyni. 

Það sama er ekki hægt að segja varðandi ákæruna í frelsissviptingarmálinu í 

Hlíðunum, en erfitt er að lesa út úr því hvaða háttsemi ákærðu varðar við frelsissviptingu 

í ávinningsskyni og þannig brot gegn 2. mgr. 226. gr. hgl. og hvaða háttsemi varðar við 

rán, brot gegn 252. gr. hgl. Í ákærunni segir meðal annars: 

[Ákærðu sæta ákæru fyrir að hafa]107 í félagi veist að M [brotaþola], fyrst ákærðu Ríkharð 
Júlíus og Davíð Freyr en síðar ákærðu allir og krafið hann um peninga, slegið hann ítrekað í 
höfuð og líkama og sparkað í líkama hans og höfuð í því skyni að þvinga hann til að láta féð 
af hendi, og hafa svipt M frelsi sínu á meðan á þessu stóð. Fluttu ákærðu M nokkru 
síðar í bifreið, gegn vilja hans í íbúð að Suðurhlíð 35, í Reykjavík þar sem ákærðu 
héldu áfram í sameiningu að krefja hann um peninga og veitast að honum og slá hann 
ítrekað í höfuð og líkama, með hnefum, hnúajárnum og kylfu, heltu þeir þvottaefni upp í 
munn M, brenndu hann með sígarettum og hótuðu honum að klippa af honum fingur og 
eyru.108 

Út úr ákærunni er annars vegar hægt að lesa að frelsissviptingin sé gerð í 

ávinningsskyni en einnig að hún sé hluti þess ofbeldis sem fellur undir 252. gr. hgl. Með 

því að tiltaka „og hafa svipt M frelsi sínu á meðan á þessu stóð“ eftir að búið er að þylja 

upp þá háttsemi sem beitt var í því skyni að þvinga brotaþola til að láta ákærðu hafa 

fjármuni er umdeilanlegt hvort að ákæran sé þannig úr garði gerð að háttsemin rúmist 

innan ákvæðis 2. mgr. 226. gr. hgl., þá sér í lagi ef ekki er ákært fyrir. Að þessu leyti 

verður að telja ákæruna villandi og möguleika vera uppi þess eðlis að þessi hluti 

                                                
107 Innskot frá höfundi ritgerðar 
108 Feitletrun framkvæmd af höfundi ritgerðar. 
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ákærunnar hefði átt að sæta frávísun. Eins og rakið verður í dómi Hrd. 2006, bls. 2173 

(42/2006) hér að neðan er þó oftast hægt að bæta úr galla sem þessum við munnlegan 

málflutning.  

Heimfærsla háttseminnar undir 1. mgr., sbr. 2. mgr. 226. gr. hgl. í forsendum 

héraðsdóms er, eins og áður segir, óþekkt hér á landi ef undanskildir eru þessir tveir 

dómar þar sem ákærunni er háttað með áðurnefndum hætti.  Eins og áður segir virðist 

þessari heimfærslu einnig vera beitt í Danmörku. Það má þó spyrja sig hvort að 

héraðsdómar hefðu heimfært háttsemina með þessum hætti ef það hefði verið tiltekið í 

ákærunni undir hvora málsgreinina háttsemin ætti. 

Í Hrd. 2006, bls. 2173 (42/2006) var staðan sú sama og í frelsissviptingarmálinu í 

Hlíðunum og í Black Pistons málinu að því leyti að í ákæru var eingöngu tilgreint að 

háttsemi ákærðu varðaði við 226. gr. hgl. Málavextir voru þeir að ákærða var gefið að 

sök að hafa í félagi við tvo aðra menn farið í verslunina Bónus, vinnustað brotaþolans, 

sem ákærði taldi að skuldaði sér pening. Ákærði þvingaði brotaþola með ræsibyssu til að 

fylgja sér eftir út úr versluninni og upp í farangursrými bifreiðar sem félagi ákærða var að 

keyra. Þaðan var farið með brotaþola á afvikinn stað þar sem ákærði hrinti honum í 

jörðina og krafði hann um peninga. Ákærði skaut meðal annars úr ræsibyssunni skammt 

frá brotaþola. Brotaþolinn var síðan aftur þvingaður í farangursrýmið og farið með hann í 

útibú Landsbankans þar sem hann tók út peninga af reikningi sínum. 

Háttsemin samkvæmt ákæru varðaði við rán samkvæmt 252. gr. hgl. og 226. gr. hgl. 

án nánari tilgreiningar. Í héraðsdómi við munnlegan málflutning lýsti ákæruvaldið því 

yfir að skilja bæri ákæru svo að auk brots gegn 252. gr. hgl. ætti brotið undir 1. mgr. 226. 

gr. hgl. en í forsendum héraðsdóms kom ekkert fram annað en að háttsemi sem ákærði 

væri sakfelldur fyrir væri rétt færð til refsiákvæða í ákærunni. 

Þrátt fyrir það var farið yfir málsatvik í Hæstarétti og talið að háttsemi ákærða hefði 

brotið gegn 252. gr. hgl. og 2. mgr. 226. gr. hgl. Eftir að búið var að slá því föstu að brot 

ákærða hefði varðað við áðurnefnd ákvæði sagði í forsendum Hæstaréttar: 

Við munnlegan flutning málsins í héraði og fyrir Hæstarétti lýsti ákæruvaldið því yfir að 
skilja bæri ákæruna svo að auk brots gegn 252. gr. ætti brotið undir 1. mgr. 226. gr., en í 
ákæru er vísað til 226. gr. án nánari tilgreiningar. Í ljósi þessa og með vísan til 1. málsliðar 2. 
mgr. 77. gr. laganna verður refsing ákærða ekki tiltekin innan takmarka 2. mgr. 226. gr. 
heldur 1. málsliðar 252. gr. 

Hér virðist sem svo að mikilvægt hafi verið að heimfæra háttsemina undir rétt 

ákvæði, en þar sem ekki var ákært fyrir það var ákvörðun refsingar tiltekin innan 

takmarka 1. mgr. 252. gr. hgl., sem hefur að geyma 10 ára refsiramma, á meðan 2. mgr. 
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226. gr. hgl. hefur hámarksrefsingu sem er 16 ár. Hér er gefið í skyn að í einhverjum 

tilvikum megi beita 2. mgr. 226. gr. hgl. ásamt ránsákvæðinu í 252. gr. hgl., þvert á það 

sem danskir fræðimenn hafa talið eins og áður hefur verið rakið. Í þessu tilviki varðaði 

þetta ekki frávísun eftir yfirlýsingu ákæruvaldsins þess efnis að það teldi að brotið ætti 

undir 1. mgr. 226. gr. hgl. Verður að telja það betri niðurstöðu heldur en heimfærsluna í 

Black Pistons málinu og frelsissviptingarmálinu í Hlíðunum.  

Við ákvörðun refsingar var litið til þess að einungis örfáum klukkustundum fyrir 

glæpinn hafði ákærða verið birtur skilorðsdómur en í forsendum dómsins var það talið 

bera merki um styrkan og einbeittan brotavilja og var háttsemi hans til þess fallin að 

vekja mikinn ótta hjá brotaþola sem var ákærða til refsiþyngingar. Þó var einnig litið til 

þess að ákærði var eingöngu 16 ára gamall þegar hann framdi brotið og þá hafði hann 

einnig játað brot sitt að mestu leyti. Var hann dæmdur í fangelsi í tvö og hálft ár.109 

Hvergi í dómum Hæstaréttar má finna heimfærslu háttsemi til refsiákvæða eins og 

gert var í Black Pistons málinu eða frelsissviptingarmálinu í Hlíðunum. Þau mál eru þó 

bæði nýrri heldur en Hrd. 2006, bls. 2173 (42/2006) en það verður fróðlegt að sjá hvort 

við sjáum þessa heimfærslu oftar í náinni framtíð en síðastnefndur dómur Hæstaréttar 

virðist benda til þess að sé ef eingöngu er vísað til 226. gr. hgl. í ákæruskjali og ekki 

tekin fram málsgreinin sé í lagi að lagfæra það við munnlegan málflutning þannig að ekki 

varði frávísun.   

                                                
109 Ákærði á langan brotaferil að baki og er yfirleitt titlaður sem yngsti mannræningi Íslands þegar afbrot 
hans hafa ratað í fjölmiðla á síðustu árum.  
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6 Frelsissvipting í tengslum við rán samkvæmt 252. gr. hgl. og 

fjárkúgun samkvæmt 251. gr. hgl. 

6.1 Almennt um ákvæði 252. gr. hgl. og líkindi við frelsissviptingu í 

ávinningsskyni, sbr. 2. mgr. 226. gr. hgl. 

Í ákvæði 252. gr. hgl. segir: 

Hver, sem með líkamlegu ofbeldi eða hótun um að beita því þegar í stað tekur af manni eða 
neyðir út úr manni fjármuni eða önnur verðmæti, kemur undan hlut, sem verið er að stela, 
eða neyðir mann til þess að gera eitthvað eða láta eitthvað ógert, sem hefur í för með sér 
fjárhagstjón fyrir þann mann eða aðra, skal sæta fangelsi ekki skemur en 6 mánuði og allt að 
10 árum. Hafi mjög mikil hætta verið samfara ráninu, getur refsingin þó orðið allt að 16 ára 
fangelsi. 

Ránsákvæðið er að finna í auðgunarbrotakafla hegningarlaganna, en öll ákvæði í 

þeim kafla hafa þá sérstöðu gagnvart öðrum lögum hegningarlaganna að ásetningur 

geranda þarf einnig að standa til þess að hagnast á brotinu, svonefndur 

auðgunarásetningur, en um hann er fjallað í 243. gr. hgl., þar sem segir að einungis skuli 

refsa fyrir brot auðgunarbrotakaflans að þau hafi verið framin í auðgunarskyni. Ákvæðið 

hefur að geyma kröfu um ofbeldi og sker sig þannig frá öðrum ákvæðum 

auðgunarbrotakaflans eins og til dæmis þjófnaðarbrotinu í 244. gr. hgl. Ákvæðið er 

tjónsbrot og eru verknaðaraðferðir þess tæmandi taldar, þ.e. beita ofbeldi til þess að 

neyða út fjármuni, koma undan hlut sem verið er að stela og neyða einhvern til að gera 

eitthvað eða láta eitthvað ógert og valda viðkomandi þannig fjárhagstjóni.110 

Gerandi í ránsbroti beitir brotaþola líkamlegu ofbeldi í því skyni að komast yfir 

fjárhagsleg verðmæti. Líkamlegt ofbeldi getur verið á marga vegu, en ein af þeim 

aðferðum sem falla þar undir er frelsissvipting. Þegar frelsissvipting er það ofbeldi sem 

beitt er við að komast yfir fjárhagsleg verðmæti vekur það upp spurningar um hvernig 

eigi að heimfæra þá háttsemi til refsiákvæða. 

Áður hafa verið raktar kenningar danskra fræðimanna á borð við Knud Waaben og 

Greve Vagn á þá leið að ekki sé í boði að beita ákvæðunum um rán og frelsissviptingu 

saman yfir eina háttsemi. Að þeirra mati myndi 2. mgr. 226. gr. hgl. tæma sök gagnvart 

252. gr. hgl. tæma sök í langflestum tilvikum, t.d. þar sem gerandinn rænir brotaþolanum, 

þ.e. sviptir hann frelsi sínu, og krefur einhvern annan aðila um lausnargjald. Hér verður 

að telja að frelsissviptingarákvæðið eigi betur við enda lýtur það að því þegar 

                                                
110 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 64. 
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manneskjum er rænt, þannig að verndarhagsmunirnir eru líf og heilsa manna, á meðan 

ránsákvæðið tekur á því þegar fjárhagslegum verðmætum er rænt með notkun á ofbeldi 

eða hótun um ofbeldi, þannig að verndarhagsmunirnir eru fjárhagsleg verðmætin sem 

færast yfir til gerandans fyrir tilstilli ofbeldis eða hótunar um slíkt.111 

6.2 Almennt um fjárkúgun samkvæmt 251. gr. hgl. 

Fjárkúgunarákvæðið í 251. gr. hgl. er auðgunarbrot líkt og ránsákvæðið í 252. gr. hgl. og 

því gildir ákvæði 243. gr. hgl. um auðgunarásetning einnig þegar sanna þarf brot gegn 

251. gr. hgl. Í ákvæðinu segir: 

Hver, sem hefur fé af öðrum með því að hóta manni að beita hann eða nána vandamenn hans 
líkamlegu ofbeldi, svipta hann eða þá frelsi, eða að hafa upp rangan sakburð um refsiverða 
eða vansæmandi háttsemi hans eða náinna vandamanna hans, eða annan slíkan sakburð, þótt 
sannur sé, ef nauðungin á ekki nægilegan rétt á sér vegna málefnis þess, er hótunin beinist 
að, eða loks með því að hóta honum að valda verulegum skemmdum eða eyðileggingu á 
eignum hans, skal sæta fangelsi allt að 6 árum. 

Ákvæðið er nauðungarbrot þar sem hótun er verknaðaraðferð og miðar að því að 

þolandinn láti af hendi fjármuni eða önnur verðmæti vegna þess að hann óttast að vera 

beittur ofbeldi. Um leið og gerandinn beitir ofbeldi til þess að fá þolandann til að láta af 

hendi fjármuni eða önnur verðmæti væri um að ræða brot gegn 252. gr. hgl. Þannig 

myndi ránsákvæðið í 252. gr. hgl. tæma sök gagnvart fjárkúgunarákvæðinu í 251. gr. hgl. 

ef hótun um ofbeldi yrði framfylgt þegar í stað.112 

Líkt og ránsákvæðið í 252. gr. hgl. eru verknaðaraðferðirnar tæmandi taldar í 

ákvæðinu. Hótunin getur snúið að því að svipta mann frelsi sínu þannig að varði við 226. 

gr. hgl. Þá getur það einnig gerst að hótunin beinist að þolanda sem nú þegar sætir 

frelsissviptingu og sé þess efnis að hann muni sæta frelsissviptingunni áfram ef honum er 

ekki sleppt. Eins og áður hefur verið rakið eru danskir fræðimenn ekki alveg vissir 

hvernig beita skuli ákvæðunum við þær aðstæður, en talið er að beita mætti ákvæðunum 

báðum við það tilvik þannig að háttsemin yrði heimfærð undir 1. mgr. 226. gr. hgl. og 

251. gr. hgl. Þeir myndu hins vegar ekki telja stætt að fella háttsemi undir 2. mgr. 226. gr. 

hgl. samhliða fjárkúgunarákvæðinu, sbr. 251. gr. hgl.113  

                                                
111 Sjá hér UfR. 2000, bls. 167. 
112 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 46. 
113 Vagn Greve, Poul Dahl Jensen og Gorm Toftgaard Nielsen: Kommenteret straffelov. Speciel del, bls. 
429. 
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Þá á fjárkúgunarákvæðið í 251. gr. hgl. það sameiginlegt með 252. gr. hgl. að um er 

að ræða tjónsbrot. Brot gegn ákvæðinu telst því vera fullframið þegar hótunin hefur borið 

árangur þannig að þolandi hefur verið neyddur til að yfirfæra fjármunina til gerandans.114 

 Líkt og í 225. gr. hgl. um ólögmæta nauðung getur ekki verið um fjárkúgun að ræða 

nema að þolandi standi í þeirri trú að gerandinn sé fær um að framkvæma hótunina. Þá 

nægir að brotaþoli sé í villu um það tiltekna atriði og að gerandanum sé kunnugt um villu 

þolandans.115 

6.3 Réttarþróun frelsissviptingarákvæðisins í 1. og 2. mgr. 226. gr. hgl. síðastliðin 

10 ár: Úr heimilisofbeldi í handrukkanir 

Hugtakið handrukkun kom fyrst til almennrar vitundar almennings á Íslandi þegar 

fréttaskýringarþátturinn Kompás á Stöð 2 fjallaði um háttsemina árið 2008. Ekki er um 

lögfræðilegt hugtak að ræða, en samkvæmt íslenskri orðabók merkir sögnin að 

handrukka að innheimta skuld með hótun um ofbeldi. Í þættinum var meira að segja sýnt 

myndband sem náðst hafði af háttsemi sem síðar leiddi til ákæru og sakfellingar ákærða í 

Hrd. 6. maí 2010 (185/2009). Þar hafði einn af brotaþolunum í málinu haft samband við 

yfirmenn fréttaskýringarþáttarins og sagt þeim frá því að hann ætti fund með manni sem 

hefði staðið í hótunum við sig vegna 5 milljóna greiðslu sem ákærði sagði brotaþola 

skulda sér vegna ummæla brotaþola um ákærða í fjölmiðlum. Kompás tóku upp fundinn 

milli ákærða og brotaþola og því náðust hótanir og síðar meir líkamsárás ákærða á 

myndbandsupptöku. Ákærði var í sama máli einnig sakfelldur fyrir tvær aðrar árásir og 

var dæmdur í tveggja ára fangelsi fyrir tvö brot gegn 1. mgr. 217. gr. hgl. og eitt gegn 1. 

mgr. 218. gr. hgl. 

Það má vel velta fyrir sér hvort að háttsemi ákærða í málinu hafi ekki átt frekar undir 

ránsákvæðið, í það minnsta tilraun til brots gegn 252. gr. hgl.  Ákærði beitti brotaþola 

hótunum um ofbeldi og síðar meir lét hann verða af þeim hótunum í því skyni að að fá 

fjármuni frá brotaþola. Hér gæti einnig 251. gr. hgl um fjárkúgun átt við, þ.e.a.s að sú 

háttsemi ákærða að hóta brotaþola ofbeldi í því skyni að fá hann til að greiða sér 

fjármunina hafi verið brot gegn 251. gr. hgl. og ofbeldið í kjölfarið átt undir 217. gr. eða 

1. mgr. 218. gr. hgl. Þegar svo er komið í fræðunum verður að telja, miðað við reglur um 

                                                
114 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 74. 
115 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 66-67. 
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sakartæmingu, að nær væri að ákæra geranda fyrir tilraun til ráns og heimfæra háttsemina 

því undir 252. gr. hgl., sbr. 20. gr. hgl.  

Ofbeldið sem gerendur viðhafa við brot gegn 252. gr. hgl getur verið í formi 

frelsissviptingar eins og kom fram í umfjöllun um ránsákvæðið. Eins og áður segir þarf 

alltaf að sanna sérstakan auðgunarásetning samkvæmt 243. gr. hgl. þegar ákært er fyrir 

brot gegn 252. gr. hgl. auk hins almenna ásetnings samkvæmt 18. gr. hgl.  

Gerð var skoðun á héraðsdómum sem hafa fallið þar sem ákært hefur verið fyrir 

frelsissviptingu annars vegar á árunum 2006 til 2009 og hins vegar á árunum 2010 til 

dagsins í dag til þess að kanna hversu algengt það væri að frelsissviptingum væri beitt í 

málum sem tengdust svonefndum handrukkunum og hvort þeim tilvikum hér á landi færi 

fjölgandi. Einnig var reynt að horfa til mála þar sem frelsissviptingu var beitt sem 

verknaðaraðferð í einhvers lags hefndarskyni þegar gerandi taldi brotaþola hafa gert 

eitthvað á sinn hlut.116  

Miðað var við árið 2006 þar sem leitarvél dómstólanna á veraldarvefnum nær ekki 

lengra aftur, en þetta þykir þó ágætis mælikvarði. Við mat á því hvaða mál féllu undir 

það að vera handrukkunarmál var litið til mála þar sem frelsissviptingu var beitt ásamt 

því að brotaþolar voru krafðir um greiðslu fjármuna þannig að háttsemi þeirra átti ýmist 

undir fjárkúgun, samanber 251. gr. eða rán, samanber 252. gr. hgl. Það skal þó ítrekað að 

eingöngu var litið á mál þar sem ákært var fyrir 1. eða 2. mgr. 226. gr. hgl. en það er ekki 

nauðsynlegur hluti af handrukkun að frelsissviptingu sé beitt við athöfnina. Þannig var 

eins og áður segir markmiðið eingöngu að kanna hvort hægt væri að lesa út úr 

dómaframkvæmdinni hvort að aukning hefði verið á því að frelsissviptingu væri beitt í 

háttsemi sem myndi flokkast undir handrukkun frekar en til dæmis frelsissviptingu þar 

sem gerendur væru einnig ákærðir fyrir kynferðisbrot. 

Á árunum 2006 til 2009 var ákært fyrir frelsissviptingu í 12 málum og var sakfellt í 

þeim öllum í héraðsdómi. Þriðjungur þeirra mála var þess efnis að ákærðu var gefið að 

sök að hafa verið að innheimta skuld, annað hvort í formi peninga eða að jafna um 

brotaþola fyrir að hafa gert eitthvað á sinn hlut eða þá að brotaþoli taldist hafa gert 

eitthvað á hlut einhvers sem ákærði var í tengslum við. Þessi mál voru þannig ýmist 

handrukkanir eða einhvers lags ofbeldisbrot ætluð til þess að jafna um brotaþola, þ.e.a.s 

                                                
116 Þar sem leitarvélin á heimasíðu héraðsdómstólanna er mjög óskilvirk og erfið viðureignar var stuðst við 
leitarvél á heimasíðu Fons Juris. Leitað var eftir öllum dómum þar sem ákært var fyrir 1. eða 2. mgr. 226. 
gr. hgl. 
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gerandinn taldi brotaþola hafa gert eitthvað á sinn hlut og framkvæmdi því þá háttsemi 

sem ákært var fyrir. 

Til skýringar á ofbeldisbroti þar sem hvatirnar að baki voru einhvers lags 

hefndaraðgerðir gegn brotaþola má til að mynda nefna Hérd. Norðeyst. 18. janúar 2013 

(S-138/2011) þar sem ákærðu voru sakfelldir fyrir frelsissviptingu samkvæmt 1. mgr. 

226. gr. hgl. og líkamsárás samkvæmt 217. gr. hgl. fyrir að hafa boðið brotaþola í 

heimsókn til sín þar sem annar af ákærðu sló hann í hnakkann, bundið hendur hans og 

fætur við stól og kýlt brotaþola fimm til sex höggum í andlitið. Talið var að ástæða 

frelsissviptingarinnar hefði verið sú að brotaþoli hafði þetta sama kvöld ráðist á litla 

bróður ákærða.  

Svipaða sögu er að segja af, Hérd. Rvk. 14. febrúar 2014 (S-929/2013), en málið 

vakti gríðarlega athygli fjölmiðla á sínum tíma og var kallað Stokkseyrarmálið. Voru 

fjórir menn ákærðir fyrir tvær frelsissviptingar. Brotaþolinn í fyrri frelsissviptingunni 

taldi að ástæða frelsissviptingar sinnar hefði verið sú að brotaþoli hafði haft samfarir við 

barnsmóður eins af ákærðu í málinu og hefðu þetta verið hefndaraðgerðir í því skyni. 

Þrátt fyrir að þessi tegund brota tengist ekki auðgunarbrotum beint var talið við gerð 

könnunarinnar á þróun dómaframkvæmdar í frelsissviptingarbrotum að ekki væri unnt að 

skilja þessi mál frá handrukkunarmálum og þau því talin í sama flokk. 

Eins og áður segir var sakfellt í öllum þeim 12 málum sem til skoðunar voru á 

tímabilinu 2006-2009 fyrir héraðsdómi, en í einu þeirra var ákærði sýknaður af 

háttseminni í Hæstarétti.117 Að frátöldum þeim fjórum málum sem áður eru tilgreind 

sneri meirihluti hinna 8 málanna að heimilisofbeldi, þ.e. að ákærði í málinu var 

sambýlismaður eða maki brotaþola.  

Við skoðun á málunum frá 2010 kom í ljós að ákært hafði verið í 20 málum fyrir 

frelsissviptingu á umræddu tímabili. Í 12 þeirra, eða í 60% tilvika þar sem ákært var fyrir 

frelsissviptingu, var um að ræða mál þar sem ákærða var gefið að sök að hafa verið að 

gera innheimta skuld, annað hvort í formi peninga eða að jafna um brotaþola fyrir að hafa 

gert eitthvað á sinn hlut eða þá að brotaþoli taldist hafa gert eitthvað á hlut einhvers sem 

ákærði var í tengslum við. Í tveimur þessara mála var sakfellt fyrir varakröfu 

ákæruvaldsins um að háttsemin væri brot gegn 225. gr. hgl, ólögmæt nauðung.  

Skoðunin leiddi í ljós að heimilisofbeldismálum þar sem frelsissviptingu var beitt fór 

fækkandi á sama tíma og grófum líkamsárásum sem áttu undir 1. eða 2. mgr. 218. gr. hgl. 

                                                
117 Dómurinn um starfsmann Orkuveitunnar, Hrd. 8. febrúar 2007 (604/2006). 
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samhliða 226. gr. hgl. og í sumum tilvikum 252. gr. hgl. fjölgaði til muna og urðu 

algengustu tilvikin þar sem ákært var fyrir 226. gr. hgl. Af þeim málum sem féllu undir 

handrukkun eða sams konar háttsemi má einnig benda á að brotaþolar voru í 

yfirgnæfandi meirihluta karlmenn og þá var einungis ein kona ákærð fyrir 

frelsissviptingu. 

Það ber þó að taka það fram að í tveimur tilvikum var ekki sakfellt fyrir 

frelsissviptingu. Í einu málinu, frelsissviptingarmálinu á Vogum á Vatnsleysuströnd,118 

var háttsemin ekki talin vera frelsissvipting og þ.a.l. ekki brot gegn 1. mgr. 226. gr. hgl., 

heldur þótti brotið vera ólögmæt nauðung og varða við 225. gr. hgl. Í hinu tilvikinu 

taldist ekki vera komin lögfull sönnun þess efnis að aðstæður hefðu verið með þeim hætti 

sem brotaþoli hélt fram gegn eindreginni neitun ákærðu, en það var í Hrd. 3. október 

2013 (148/2013).  

Málavextir í því máli voru þeir að tveir af brotaþolunum í málinu höfðu verið færðir 

fyrir einn af ákærðu til að svara til saka vegna þess að þeir áttu að hafa stolið fjármunum 

af kunningja hans. Ákærði hafði beitt þá ofbeldi, til að mynda með því að hafa staðið á 

höfuði annars og að hafa tekið hinn kverkataki þannig að leið yfir hann um stund. Var 

háttsemi hans talin varða við 2. mgr. 218. gr. en ekki taldist sannað að þeir hefðu verið 

sviptir frelsi sínu. Athygli vakti að brotaþolarnir drógu báðir framburði sína hjá lögreglu 

til baka fyrir dómi og drógu mjög úr atvikalýsingu sinni hjá lögreglu. Héraðsdómur mat 

þann framburð ótrúverðugan en taldi þó að þar sem framburður vitnanna væru einu 

gögnin í málinu væri ekki hægt að sakfella ákærða gegn eindreginni neitun ákærða. Hann 

var því sýknaður. 

Þessi óformlega og grófa könnun á réttarþróun brota sem varða við 1. og 2. mgr. 226. 

gr. hgl. leiðir það í ljós að frelsissviptingarmálin hér á landi eru að færast úr því að verða 

mál sem tengjast heimilisofbeldi yfir í það að vera mál sem tengjast handrukkunum og 

öðrum skuggahliðum samfélagsins sem sýnir sig best í hlutfallslegri aukningu málanna í 

dómskerfinu. Með það að leiðarljósi verður að telja mikilvægt að koma á hreint hvernig 

heimfæra skuli háttsemi sem slíka til refsiákvæða. 

                                                
118 Hérd. Reykn. 20. júlí 2015 (S-446/2014). 
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6.4 Dómaframkvæmd þar sem ákært er fyrir háttsemi sem á undir rán 

samkvæmt 252. gr. eða fjárkúgun samkvæmt 251. gr. hgl. og frelsissviptingu í 

ávinningsskyni samkvæmt 2. mgr. 226. gr. hgl. 

Ákvæðum 252. gr. hgl. og 226. gr. hgl. um rán og frelsissviptingu hefur oftsinnis verið 

beitt saman í íslenskum rétti.119 Þess finnast auk þess dæmi í dómaframkvæmdinni að 

226. gr. hgl. sé beitt samhliða 251. gr. hgl um fjárkúgun, eins og t.d. í Hrd. 20. desember 

2011 (229/2011). Þar af leiðandi er vert að kíkja á þessi dæmi, sjá undir hvaða 

kringumstæðum sú heimfærsla á sér stað og kanna fræðin sem liggja að baki þessum 

sjónarmiðum, sér í lagi í ljósi þess að frelsissviptingu sem verknaðaraðferð í 

auðgunarbrotum virðist vera beitt í mun meira mæli undanfarin ár heldur en áður. Þá er 

athyglisvert að bera saman þau tilvik þar sem annars vegar er ákært fyrir fjárkúgun og 

hins vegar fyrir rán samhliða frelsissviptingunni. 

Í frelsissviptingarmálinu í Hlíðunum, Hérd. Rvk. 17. apríl 2015 (S-1059/2014), sem 

var ítarlega reifað í kafla 4, voru ákærðu sakfelldir fyrir rán samkvæmt 252. gr. hgl. og 

fyrir frelsissviptingu í ávinningsskyni samkvæmt 1. mgr., sbr. 2. mgr. 226. gr. hgl.120 Ef 

rifjaðir eru upp málavextir dómsins þá voru þrír menn ákærðir en þeim var gefið að sök 

að hafa á skemmtistaðnum Monte Carlo veist að brotaþola og krafið hann um fjármuni 

sökum þess að þeir töldu að brotaþoli skuldaði einum af ákærðu fartölvu. Ákærðu fluttu 

brotaþola síðar í húsnæði í Hlíðunum þar sem þeir beittu brotaþola hrottalegu ofbeldi og 

hann svaf hlekkjaður í baðkari um nóttina. Brotaþoli var síðan látinn laus síðdegis daginn 

eftir en þá hafði faðir hans hafði inn á einn af ákærðu eina milljón króna, að beiðni 

brotaþola. 

Ákærðu voru einnig ákærðir fyrir hótun samkvæmt 233. gr. hgl. og þá voru þeir 

ákærðir fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás samkvæmt 2. mgr. 218. gr. hgl. Eins og 

áður segir varðaði háttsemi þeirra samkvæmt ákæru einungis við 226. gr. hgl. án 

tilgreiningu til hvorrar málsgreinar væri um að ræða. Um ránið og frelsissviptinguna 

sagði í forsendum héraðsdóms: 

Brotaþoli var sviptur frelsi sínu í því skyni að hafa af honum fé og eins stóð frelsissviptingin 
yfir í rúman sólarhring. Varðar það brot því við 1. mgr., sbr. 2. mgr. 226. gr. sömu laga. 
Hótanir ákærðu varða við 233. gr. sömu laga. Eins og rakið hefur verið var upphaf samskipta 
ákærðu og brotaþola það að þeir töldu hann skulda sér fé. Ákærðu héldu brotaþola föngnum 

                                                
119 Sjá t.d. Hrd. 2006, bls. 2173 (42/2006) sem reifaður verður síðar í kaflanum og síðan Hérd. Rvk. 27. 
október 2011 (S-1140/2011) sem nefnt hefur verið Black Pistons málið. 
120 Sem ekki verður skilin á annan hátt en önnur brot sem hafa verið heimfærð sem brot gegn 2. mgr. 226. 
gr. hgl.  
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og beittu hann ofbeldi allt þar til hann hringdi í föður sinn sem lagði fé inn á reikning ákærða 
Magnúsar eins og rakið var. Samkvæmt þessu beittu ákærðu brotaþola líkamlegu ofbeldi og 
höfðu þannig fé af honum. Með þessu hafa þeir gerst brotlegir við 252. gr. almennra 
hegningarlaga. 

Í þessu máli var sú háttsemi að svipta brotaþola frelsi sínu og beita hann ofbeldi til 

þess að ná af honum fjármunum felld undir bæði 2. mgr. 226. gr. hgl. og 252. gr. hgl. 

Eins og áður hefur verið rætt er spurning hvort að 2. mgr. 226. gr. hgl. ætti einfaldlega 

ekki að tæma sök, þar sem ákvæðið hefur bæði hærri refsimörk og er sérhæfðara. Í 

ránsákvæðinu er talað um „ofbeldi“ en ekki er hægt að sjá hvernig frelsissvipting geti 

verið eitthvað annað en ofbeldi. Í dæmaskyni má hér nefna þá staðreynd að 

frelsissvipting er talin falla undir hugtakið ofbeldi eins og það birtist í ákvæði 194. gr. 

hgl. um nauðgun en því var breytt með breytingarlögum nr. 40/1992 á hgl. Fyrir 

gildistöku breytinarlaganna var frelsissvipting nefnd ein og sér í ákvæðinu en vilji 

löggjafans var sá að fjarlægja orðið úr ákvæðinu en tekið er fram í greinargerðinni sem 

fylgdi frumvarpinu að frelsissvipting falli undir hugtakið ofbeldi.121 

Svo virðist sem að sú engin ákveðin lína hafi myndast í dómaframkvæmd Hæstaréttar 

í tilvikum sem þessum, það er að segja tilvikum þar sem frelsissviptingum er beitt í 

ávinningsskyni, þannig að ýmist er fjárkúgunarákvæðinu í 251. gr. hgl. eða ránsákvæðinu 

í 252. gr. hgl. beitt. 

Í þessu samhengi má nefna dóminn Hrd. 2006, bls. 2173 (42/2006) sem farið var yfir 

í tengslum í kafla 5. Til upprifjunar voru málavextir þeir að ákærða var gefið að sök að 

hafa í félagi við tvo aðra farið í verslunina Bónus og þvingað brotaþola til að fylgja sér út 

úr versluninni en ákærði var vopnaður ræsibyssu. Fyrir dómi bar brotaþoli að hann taldi 

ástæðu atvikanna vera þá að ákærði taldi að brotaþoli skuldaði sér pening. Því næst 

neyddi ákærði brotaþola til að fara upp í farangursrými bíls sem félagi ákærða var að aka. 

Farið var með brotaþola á afvikinn stað þar sem honum var hrint í jörðina og þá skaut 

ákærði einnig úr ræsibyssunni skammt frá honum.  

Í framhaldinu þvingaði ákærði piltinn á ný í farangursrými bílsins og neyddi hann til 

að taka fé útaf reikningi sínum í Landsbankanum við Hagatorg. Var ákærði þannig 

ákærður fyrir 226. gr. hgl., án tilgreiningar til málsgreinar eins og farið var yfir í 

áðurnefndri umfjöllun í þessu riti, og 252. gr. hgl. 

                                                
121 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 69-70. 
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Brotaþoli var sviptur frelsi sínu í hálfa klukkustund en hann var ekki frjáls ferða sinna 

fyrr en hann var búinn að taka peningana út úr bankanum. Um þetta atriði sagði í 

forsendum héraðsdóms: 

Ljóst er af gögnum málsins að um hálf klukkustund leið frá því að ákærði neyddi Z með sér 
út úr versluninni uns hann var frjáls ferða sinna eftir að hann hafði tekið féð út úr bankanum. 
Ákærði svipti þannig piltinn frelsi sínu og neyddi hann með ofbeldi til að taka út féð. Hefur 
hann með háttsemi sinni brotið gegn 252. gr. almennra hegningarlaga og 2. mgr. 226. gr. 
sömu laga. Í verknaðarlýsingu 252. gr. er áskilnaður um að ofbeldi eða hótun um ofbeldi sé 
beitt en svo er ekki í 2. mgr. 226. gr. Tæmir fyrrnefnda ákvæðið hér því ekki sök gagnvart 
því síðarnefnda. 

Hér er háttsemin talin varða við bæði ránsákvæðið í 252. gr. hgl. sem og við 

frelsissviptingarákvæðið í 2. mgr. 226. gr. hgl., þ.e. frelsissvipting í ávinningsskyni. Í 

kafla 5 voru rakin réttarfarsleg atriði málsins, en í ákærunni var ekki ákært fyrir 2. mgr. 

226. gr. hgl., heldur eingöngu 226. gr. hgl., án tilgreiningar til nákvæmrar málsgreinar og 

var refsing ákærða því tiltekin innan marka 252. gr. hgl. af þeim sökum þar sem það 

ákvæði hefur mun hærri efri refsimörk heldur en 1. mgr. 226. gr. hgl. Í þessu máli má 

lesa út úr forsendum héraðsdóms að sú háttsemi ákærða að svipta brotaþola frelsi sínu og 

ræna hann sé í senn bæði brot gegn 252. gr. hgl. og 2. mgr. 226. gr. hgl. 

Það má þó einnig finna dæmi þessi í íslenskri réttarframkvæmd að ránsákvæðið í 252. 

gr. hgl. sé látið tæma sök gagnvart frelsissviptingarákvæðinu í 2. mgr. 226. gr. hgl. Má 

hér t.d. nefna dóminn Hrd. 21. júní 2010 (27/2010). Í málinu voru tveir aðilar ákærðir 

fyrir húsbrot, rán, og frelsissviptingu fyrir að hafa ruðst inn á heimili brotaþola í því 

skyni að stela verðmætum. Brotaþoli kom óvænt heim meðan þeir voru inn í húsinu og 

réðst þá annar af ákærðu á hann með hnefahöggum og neyddi hann til að leggjast á gólfið 

þar sem ákærðu bundu brotaþola á höndum og fótum með límbandi og kröfðu hann 

upplýsinga um hvar verðmæti væri að finna. Á meðan annar af ákærðu stóð yfir 

brotaþola, sem lá bundinn á gólfinu, lét hinn greipar sópa um húsið og tók verðmæti að 

andvirði rúmlega tveggja milljóna króna. Málið vakti mikinn óhug meðal almennings og 

var mikið fjallað um það, enda var brotaþolinn í málinu karlmaður á áttræðisaldri sem 

átti sér einskis ills von.122 

Í héraðsdómi var talið að ákærðu hefðu einungis verið í húsnæðinu með það að 

markmiði að stela verðmætum brotaþola en það hefði breyst þegar brotaþoli óvænt birtist 

í miðjum aðgerðum þeirra. Enn fremur var talið að ákærðu hefðu gerst sekir um rán og 

með því brotið gegn 252. gr. hgl og að það ákvæði tæmdi sök gagnvart húsbroti 
                                                

122Málið var kallað Barðastrandarmálið í fjölmiðlum eftir götuheiti brotaþola og ákærðu nefndir 
Barðastrandarræningjarnir.  



 

 88 

samkvæmt 231. gr. hgl. sem einnig var ákært fyrir. Þá var hins vegar talið að 2. mgr. 226. 

gr. hgl. ætti ekki að taka til verknaðar af því tagi sem ákærðu væru dæmdir fyrir. Þeir 

voru því sakfelldir fyrir 252. gr. hgl. 

Sá sem að beitti brotaþolann ofbeldinu áfrýjaði dóminum til Hæstaréttar. Í forsendum 

Hæstaréttar kom eftirfarandi fram varðandi sakartæmingu ránsákvæðisins í 252. gr. hgl. 

gagnvart 2. mgr. 226. gr. hgl.: 

Verður að fallast á með héraðsdómi að ásetningur ákærða og samverkamanns hans hafi 
upphaflega ekki staðið til annars en að brjótast inn í íbúðarhús A 25. maí 2009 og fremja þar 
þjófnað. Eins og nánar greinir í héraðsdómi kom A, brotaþoli á hinn bóginn að ákærða stuttu 
eftir að hann hafði brotið sér leið inn í húsið og áður en nokkru hafði þar verið stolið, en þá 
veittist ákærði að A. Staðfesta ber niðurstöðu héraðsdóms um að sannað sé að ákærði hafi 
slegið A hnefahögg í andlitið, þvingað hann til að liggja á gólfi, fjötrað hann síðan með 
límbandi á höndum og fótum og skilið hann loks eftir þannig einan í húsinu. Meðan á þessu 
stóð lét samverkamaður ákærða greipar sópa og hafa þeir viðurkennt að hafa haft á brott með 
sér verðmæti eins og í ákæru greinir. Ofbeldi það, sem ákærði beitti A, var órjúfanlegur 
þáttur í auðgunarbrotinu, sem framið var á þennan hátt og fellur undir 252. gr. almennra 
hegningarlaga, enda eru engin efni til að fallast á þá málsvörn ákærða að líta eigi svo á að 
háttsemi hans varði aðeins annars vegar við 217. gr. og hins vegar 245. gr. sömu laga sökum 
þess að hann hafi ekki beitt A valdi í öðrum tilgangi en til að tefja fyrir að sá síðarnefndi gæti 
leitað aðstoðar lögreglu. Frelsissviptingin, sem ákærði beitti A, kom ekki til fyrr en 
auðgunarbrot hans var hafið og leið hún á skömmum tíma undir lok eftir að hann yfirgaf 
vettvang, þótt A hafi þá enn um sinn verið í fjötrum. Húsbrot ákærða var jafnframt þáttur í 
auðgunarbroti hans. Að þessu virtu verður staðfest niðurstaða héraðsdóms um að háttsemi 
ákærða Viktors Más varði við 252. gr. almennra hegningarlaga, sem tæmi hér sök gagnvart 
2. mgr. 226. gr. og 231. gr. sömu laga. 

Hægt er að lesa út úr forsendum Hæstaréttar að ekki sé útilokað að 2. mgr. 226. gr. 

hgl. geti átt við um háttsemi í líkingu við þá sem var í málinu. Eins og málum var háttað 

hér var ásetningur ákærðu þó ekki talin ná til þess að svipta brotaþola frelsi en 

upprunaleg áætlun ákærðu virtist hafa átt að vera laus við öll afskipti af brotaþola. Því til 

rökstuðnings má nefna að í málinu var annar aðili ákærður og var háttsemi hans talin vera 

brot gegn 244. gr., sbr. 22. gr. hgl. fyrir hlutdeild í þjófnaði fyrir að hafa skipulagt 

innbrotið hjá brotaþola í þaula og þá tók hann einnig við þýfinu eftir ránið. Sú staðreynd 

hins vegar að hann er einungis sakfelldur fyrir þjófnað fremur en hlutdeild í ráni sýnir 

enn frekar að talið hefur verið í Hæstarétti að ásetningur ákærðu í málinu hafi 

upprunalega ekki staðið til annars en að láta greipar sópa um íbúðina.123 

Hægt er að leggja þann skilning í niðurstöðu Hæstaréttar að þar sem ásetningur hafi 

ekki staðið til þess í upphafi að framkvæma rán samkvæmt 252. gr. hgl., heldur frekar til 

þess að fremja þjófnað samkvæmt 244. gr. hgl., sé ekki hægt að líta á það sem svo að 
                                                

123 Í þjófnaðarákvæði 244. gr. hgl. er gerð krafa um það að ákveðin leynd hvíli yfir háttsemi geranda, 
þannig að þolandinn viti ekki af því að verðmætin hafi verið tekin úr vörslum hans fyrr en síðar. Það að 
skipuleggjandinn sé ákærður og sakfelldur fyrir þjófnað bendir eindregið til þess að ásetningur hafi í 
upphafi ekki staðið til annars en að ná verðmætum. 
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ásetningur þeirra hafi verið til að svipta manninn frelsi sínu í ávinningsskyni, sbr. 2. mgr. 

226. gr. hgl. Með því að staðfesta ekki forsendur héraðsdóms virðist þó vera gefið til 

kynna eins og áður segir að aðeins meira liggi að baki heldur en að ekki verði „séð að 2. 

mgr. 226. gr. hgl. sé ætlað að taka til verknaðar af því tagi sem ákærðu eru orðnir sekir 

um“ eins og sagði í forsendum héraðsdóms. Ef ákærðu hefðu til að mynda vitað af því að 

brotaþolinn var heima við má færa fyrir því líkur að háttsemi ákærðu hefði verið talin 

falla undir 2. mgr. 226. gr. hgl. 

Þá má einnig velta því upp hvort að skilyrði frelsissviptingar í málinu sé uppfyllt 

hvað varðar tímalengdina. Talið var að ákærðu hefðu verið inni í íbúð brotaþola í að 

minnsta kosti 5 mínútur en í mesta lagi 20 mínútur. Áður hefur verið fjallað um þá kröfu 

sem gerð hefur verið í forsendum Hæstaréttardóma til þess að háttsemi uppfylli ákveðin 

tímamörk og hefði þetta verið dæmi um eina af stystu frelsissviptingum sem dæmdar 

hefðu verið í Hæstarétti ef 252. gr. hgl. hefði ekki tæmt sök gagnvart 2. mgr. 226. gr. 

hgl., þá sérstaklega í ljósi þess að ekki er um að ræða kynferðsibrot, en þau virðast fá 

meiri afslátt af tímalengdinni heldur en önnur brot gegn hegningarlögunum. 

Áður hefur verið talað um skoðun danskra fræðimanna að ekki skuli beita 2. mgr. 

226. gr. hgl. samhliða 251. gr. hgl. Það finnast þó dæmi þess, þó ekki séu þau mörg, í 

íslenskri réttarframkvæmd og má hér nefna Hrd. 20. desember 2011 (229/2011) en málið 

var einnig reifað í kaflanum um ólögmæta nauðung. Málavextir voru þeir að tveir menn 

voru ákærðir meðal annars fyrir það að hafa svipt brotaþola frelsi sínu og haldið honum í 

12 klukkutíma og á meðan því stóð gert tilraun til fjárkúgunar. Í dómi Hæstaréttar kom 

fram að háttsemin bæri þess augljós merki að um svonefnda handrukkun væri að ræða. 

Þetta var í fyrsta skipti sem forsendur Hæstaréttar tiltóku að ákveðin háttsemi félli undir 

það að vera handrukkun.  

Í forsendum dómsins er ekki mikið fjallað um fjárkúgunina eða frelsissviptinguna og 

því þarf að lesa í aðstæður. Ákærðu voru í málinu sakfelldir fyrir annars vegar það að 

hafa svipt brotaþola frelsi sínu í ávinningsskyni og að sú frelsissvipting hefði verið 

langvarandi. Á meðan frelsissviptingunni stóð hótuðu þeir fjölskyldumeðlimum ákærða 

álíka barsmíðum ef hann myndi ekki greiða þeim hina tilskildu upphæð, sem fór stöðugt 

hækkandi eftir því sem leið á frelsissviptinguna. Miðað við orðalagið í forsendum 

dómsins virðist fjárkúgunarákvæðinu í 251. gr.  hér vera beitt fyrir þá háttsemi að hóta 

fjölskyldumeðlimunum ef brotaþoli greiddi þeim ekki upphæðina. Brotaþoli borgaði ekki 

upphæðina og því var einungis um tilraun að ræða.  
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Hins vegar má velta fyrir sér hvort að þessi háttsemi sem þessi eigi ekki undir 

ránsákvæðið og í fljótu bragði virðist það vera réttari heimfærsla á háttseminni þar sem 

verið er að beita ofbeldi í því skyni að fá fjármuni yfirfærða frá brotaþola til hinna 

ákærðu. Hefði því mögulega verið réttara að ákæra fyrir tilraun til ráns., samanber 252. 

gr., sbr. 20. gr. hgl. Til samanburðar má nefna Hérd. Norðeyst. 18. janúar 2013 (S-

138/2011) þar sem aðili var ákærður fyrir brot gegn bæði 226. gr. hgl. og 251. gr. hgl. Í 

málinu var um sitthvorar aðstæðurnar að ræða. Hann var annars vegar sakfelldur fyrir að 

hafa svipt brotaþola frelsi sínu og hins vegar fyrir að hafa daginn eftir hringt í brotaþola 

og sagt honum að þetta yrði endurtekið ef hann legði ekki inn á sig 150 þúsund krónur, 

en ákærði lagði inná hann 50 þúsund krónur. Hér eru augljós skil milli annars vegar 

hótunarinnar og hins vegar ofbeldisins sem beitt er á meðan í Hrd. 20. desember 2011 

(229/2011) ofbeldinu er beitt samhliða hótuninni. 

Málið er reifað á ítarlegri máta í kafla 2.4 en munurinn á dómunum er augljó). Verður 

að telja að meira viðeigandi hefði verið að ákæra og sakfella ákærðu í Hrd. 20. desember 

2011 (229/2011) fyrir brot gegn 2. mgr. 226. gr. hgl. og 252. gr. hgl. eða þá einfaldlega 

að frelsissviptingarákvæðið tæmdi sök gagnvart fjárkúgunarákvæðinu, þar sem það er 

sérhæfðara ákvæði með lengri refsiramma og háttsemi þeirra er til þess fallin að ákærðu 

njóti ávinnings af frelsissviptingunni. 

Að endingu má hér nefna dóminn Hérd. Rvk. 21. desember 2015 (S-662/2015), en 

málið er nýjasta málið um frelsissviptingu í íslenskri dómaframkvæmd þegar þessi 

ritgerð er skrifuð. Í málinu voru tveir menn ákærðir fyrir frelsissviptingu og rán með því 

að hafa svipt brotaþola frelsi sínu og þvingað hana með sér í ferðalag í því skyni að fá 

hana til að endurheimta Lyrica töflur sem ákærðu töldu að brotaþoli og félagi hennar 

hefðu stolið frá sér. Farið var með brotaþola að dvalarstað ákærðu þar sem brotaþoli var 

beitt ofbeldi áður en farið var með hana aftur að heimili sínu þar sem ákærðu veittust í 

félagi að bæði brotaþola og unnusta hennar með ofbeldi og hótunum um frekar ofbeldi ef 

þau létu ekki af hendi fyrrgreindar töflur og ef þau myndu tilkynna atvikið til lögreglu. 

Ákærðu tóku síðan ófrjálsri hendi muni úr íbúð brotaþolanna, þar á meðal fartölvu, 

farsíma og tölvuflakkara. 

Háttsemi ákærðu var samkvæmt ákæru talin varða við 2. mgr. 226. gr. hgl. og 252. 

gr. hgl. en þá var annar af ákærðu einnig ákærður fyrir 2. mgr. 218. gr. hgl. fyrir að hafa á 

meðan þessu stóð skorið í unnusta brotaþolans með hnífi í hægri fótlegg og á vinstri kinn 

og einnig fyrir að hafa skorið vinstri kinn brotaþola með sama hníf og sparkað í höfuð 

hennar. 
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Frelsissviptingin var talin hafa staðið yfir í 50 mínútur. Ákærðu voru sakfelldir í 

öllum ákæruliðum. Voru þeir báðir dæmdir í tveggja ára fangelsi. Þeir voru þó eingöngu 

sakfelldir fyrir 1. mgr. 226. gr. hgl. Í rökstuðningi fyrir því sagði í forsendum dómsins: 

Frelsissviptingin var gerð í þeim tilgangi að endurheimta lyf ákærða Gunnars Más. Er 
ósannað að ákærðu hafi svipt brotaþola frelsi sínu í þeim tilgangi að stela af þeim munum 
samkvæmt ákæru. Verður háttsemi ákærðu felld undir 1. mgr. 226. gr. laga nr. 19/1940. 

Hér má velta fyrir sér hvort að kenningar danskra fræðimanna varðandi það að ekki 

sé hægt að beita 2. mgr. 226. gr. hgl. ef um er að ræða kröfu sem á einhvern hátt er 

réttmæt sé undir. Sé það línan sem dómstólar hérlendis hafa sett, er nokkuð ljóst að ekki 

er hægt að beita 2. mgr. 226. gr. hgl. í tilvikum þar sem handrukkun beinist gegn þolanda 

sem sannanlega viðurkennir að krafa sú sem hann var beittur ofbeldi útaf sé til staðar. Ef 

þessi dómur er þó borinn saman við til að mynda Hrd. 2006, bls. 2173 (42/2006) þar sem 

ákærðu svipta brotaþola frelsi sínu á vinnustað sínum, Bónus, vegna ætlaðrar skuldar 

brotaþola við ákærða er ljóst að ekki er hægt að staðfesta áðurnefndan skilning á 

ákvæðinu. Í því máli taldi ákærði að brotaþoli skuldaði sér pening. Fyrir dómi skýrði 

brotaþoli frá ástæðu þess að ákærði teldi sig eiga hjá honum peninga en í forsendum 

dómsins segir að það tengist öðru máli og að það hafi verið óþarft að rekja það mál frekar 

í þeim dómi.  

Fyrir Hæstarétti í Hrd. 2006, bls. 2173 (42/2006) var háttsemi ákærða talin varða við 

brot gegn 2. mgr. 226. gr. hgl. Það sem gæti verið áhrifavaldurinn hér er sá að ásetningur 

ákærðu í Hérd. Rvk. 21. desember 2015 (S-662/2015) var samkvæmt forsendum 

héraðsdóms sá að endurheimta ákveðna gerð af lyfi á meðan í Hæstaréttardómnum, þar 

sem brotaþolinn var starfsmaður í Bónus, var um að ræða beinharða peninga. Þrátt fyrir 

að ákvæðið nefni það ekki berum orðum hlýtur það að vega þyngra þegar um peninga er 

að ræða, enda enginn áþreifanlegur ávinningur fólginn í því að endurheimta lyf, fyrir utan 

það að spara sér kostnaðinn við að kaupa ný lyf eða þá ef sannað er að lyfið hafi verið 

ætlað til endursölu. Verður að telja líklegt að niðurstaðan um að 1. mgr. 226. gr. hgl. hafi 

verið beitt í því máli hafi að mestu leyti verið útaf því. 

6.5 Niðurstöður varðandi réttarvernd 1. og 2. mgr. 226. gr. hgl., 251. gr. hgl. og 

252. gr. hgl. í tengslum við handrukkun eða sambærileg mál 

Þrátt fyrir ákveðna óreglu í dómaframkvæmdinni varðandi fyrir hvaða ákvæði ákært er 

fyrir  þegar gerendur hafa viðhaft háttsemi líkt og handrukkun virðist vera sem svo að 

kerfið virki í framkvæmd ef tekið er mið af því að í málunum sem sæta ákæru virðist í 
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flestum tilfellum vera sakfellt að mestu leyti. Til þess að setja nýtt ákvæði þyrfti 

löggjafinn að byrja á því að skilgreina hvað raunverulega felst í handrukkun eða 

sambærilegri háttsemi sem gæti reynst erfitt, enda krafan um skýrleika refsiheimilda ein 

mikilvægasta reglan í vestrænu samfélagi. Erfitt er því að rökstyðja grundvöll fyrir nýju 

ákvæði á meðan núgildandi hegningarlög virðast taka á öllum þeim málum sem komið 

hafa upp. Það væri helst að upp á vanti í samræmingu ákæra í málum sem varða álíka 

háttsemi. 

Dómaframkvæmdin sýnir að dómstólar landsins hafa rökstutt notkun fyrir beitingu 

bæði 251. gr. hgl og 252. gr. hgl. samhliða 226. gr. hgl. Ef bornir eru saman annars vegar 

Hérd. 17. apríl 2015 (S-1059/2014) og Hrd. 20. desember 2011 (229/2011) má sjá að 

háttsemin í málunum er mjög sambærileg, en samt er í öðru málinu sakfellt fyrir 

fjárkúgun og í hinu fyrir rán. Svo að hægt sé að mynda skýra stefnu í þessum málum, 

sem virðast vera að aukast, væri vænlegast ef stjórnvöld myndu eins og áður segir 

samræma ákærur þannig að háttsemin í áðurnefndum dómum myndu alltaf sæta sömu 

ákærum samhliða hvort heldur sem er 1. eða 2. mgr. 226. gr. hgl. Að öðrum kosti er 

hætta á misræmi, með tilliti til þess að fjögurra ára munur er á refsiramma 251. gr. hgl. 

og 252. gr. hgl.  
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7 Niðurstöður 

Hér að framan hefur verið fjallað um þau atriði sem geta talist til helstu álitaefna 

frelsissviptingarákvæðisins í 226. gr. hgl. Í kafla 2 var farið almennt yfir 1. og 2. mgr. 

226. gr. hgl. og tengsl þess við önnur ákvæði sem og hinar ýmsu birtingarmyndir 

ákvæðisins. Til að mynda var farið yfir þá staðreynd að tilraun til frelsissviptingar er 

eingöngu líkleg til að koma fram í formi misheppnaðrar tilraunar, þ.e.a.s í máli þar sem 

gerendur hafa verið byrjaðir á verknaðinum en áætlanir þeirra farið út um þúfur. Var í því 

samhengi vitnað til Hérd. Austl. 6. desember 2006 (S-110/2006) þar sem erlendir 

mótmælendur voru sakfelldir fyrir tilraun til frelsissviptingar í ljósi þess að þeim láðist að 

ganga úr skugga um að bakdyr herbergis þar sem brotaþolum var haldið væru einnig 

læstar.  

Nátengt þeirri umfjöllun var litið til fullframningarstigs frelsissviptingar. Samkvæmt 

því sem hefur verið rakið virðist sú lína vera í dómaframkvæmd Hæstaréttar að annars 

vegar þurfi háttsemin að uppfylla ákveðinn alvarleikastuðul og í því spilar tímalengd 

hinnar meintu frelsissviptingarinnar stóra rullu. Það sáum við sennilega best í Hrd. 8. 

febrúar 2007 (604/2006) þar sem ákærða var gefið að sök að hafa svipt starfsmann 

Orkuveitunnar frelsi á skrifstofu sinni. Þar var talið að ekki væri komin fram lögfull 

sönnun um að brotaþoli hefði verið sviptur frelsi sínu með tilliti til þess að 

starfsmaðurinn fór sjálfviljugur með ákærða á skrifstofu hans og þess skamma tíma sem 

atburðirnir stóðu yfir. Ákærði var því sýknaður af því að hafa brotið gegn 1. mgr. 226. gr. 

hgl.  

Í því samhengi skiptir miklu máli hvernig háttsemi er viðhöfð í tengslum við brot 

gegn 226. gr. hgl. Þannig virðist vera gefinn afsláttur á skilyrðinu um tímalengdina fyrir 

Hæstarétti ef að ákærði fremur kynferðisbrot samhliða eða í beinu framhaldi af broti gegn 

226. gr. hgl. Má þar t.d. nefna Hrd. 8. maí 2014 (54/2014) þar sem ákærði svipti 

brotaþola málsins, tvær sjö ára stúlkur, frelsi sínu í 10 mínútur. Hæstiréttur taldi að í ljósi 

atvika málsins væru skilyrði 1. mgr. 226. gr. hgl. uppfyllt og var hann því sakfelldur fyrir 

brot gegn ákvæðinu. 

Einnig var farið yfir skilin milli háttsemi sem telst til brots gegn 226. gr. hgl. annars 

vegar og ólögmætrar nauðungar í 225. gr. hgl. hins vegar. Í því virðist mestu máli skipta 

ásetningur og tilefni háttseminnar. Ólögmæt nauðung getur til að mynda takmarkast við 

einfalda skipun frá geranda á meðan frelsissvipting þarf að bera með sér ákveðin 

varanleikaeinkenni. Þá má sjá á umfjölluninni að huglæg afstaða brotaþola fær mun 
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meira vægi þegar háttsemi er talin vera brot gegn ólögmætri nauðung á meðan slíkt nægir 

ekki til sakfellingar í málum þar sem ákært er fyrir frelsissviptingu. Í þeim tilvikum, þ.e. 

þegar ákært er fyrir frelsissviptingu virðist það skipta meira máli hversu mikill tími hefur 

liðið við mat á því hvort að lögfull sönnun er komin fram um að ákærði hafi gerst sekur 

um brot gegn 226. gr. hgl.124 

Miðað við forsendurnar í frelsissviptingarmálinu í Vogum á Vatnsleysuströnd, Hérd. 

Reykn. 20. júlí 2015 (S-446/2014), þar sem háttsemi ákærðu, sem fól í sér 30 mínútna 

barsmíðar á brotaþola, margir gegn einum í einu herbergi, var felld undir ólögmæta 

nauðung samkvæmt 225. gr. hgl. virðist héraðsdómur vera að gefa það til kynna að í 

einhverjum tilvikum séu gerðar kröfur til þess að brotaþolar séu líkamlega sviptir frelsi 

sínu. Verður að telja slíkt varhugavert, því eins og áður er rakið geta viðbrögð brotaþola 

við áreiti verið margvísleg. Dómaframkvæmd hérlendis virðist þannig sýna að ef 

brotaþolar eru ekki bundnir eða keflaðir niður, þurfi tímamark frelsissviptingarinnar að 

standa lengur yfir til þess að falla undir 226. gr. hgl., en annars sé um að ræða brot gegn 

225. gr. hgl., eins og í áðurnefndu frelsissviptingarmáli í Vogum á Vatnsleysuströnd.  

Til samanburðar má rekja hér forsendur í Hrd. 29. janúar 2008 (93/2008) en í málinu 

voru ákærðu sakfelldir meðal annars fyrir frelsissviptingu samkvæmt 2. mgr. 226. gr. hgl. 

Tímalengd frelsissviptingarinnar var talin ekki lengri en 30 mínútur en ólíkt málinu í 

Vogunum var brotaþolinn hér keflaður niður og bundinn. Ekkert var vitnað til 

tímalengdar í málinu, sem gefur til kynna að lögfull sönnun sé komin fram í þeim 

tilvikum þar sem aðilar eru líkamlega sviptir frelsi sínu, til dæmis þannig að þeir eru 

bundnir á höndum og fótum. Þegar aðilar eru það hins vegar ekki virðist vera gerð meiri 

krafa til þess að ákveðin tímalengd líði og ef því skilyrði er ekki fullnægt er um að ræða 

ólögmæta nauðung samkvæmt 225. gr. hgl.  

Helsta markmið ritgerðarinnar var síðan að kanna þróunina á dómaframkvæmd 226. 

gr. hgl. og bera ákvæðið saman við við hliðstætt ákvæði í dönsku hegningarlögunum, þá 

sérstaklega hvað varðar tengsl ákvæðisins við ránsákvæðið í 252. gr. hgl. og 

fjárkúgunarákvæðið í 251. gr. hgl., og skoða hvernig framkvæmdin er og þá sérstaklega 

með 2. mgr. 226. gr. hgl. í huga varðandi frelsissviptingar í ávinningsskyni í tengslum 

við háttsemi sem myndu í daglegu tali falla undir hugtakið handrukkun.  

Tilvik sem eiga undir handrukkun eða sambærilega háttsemi sem ekki endilega 

tengist fjárhagslegum verðmætum eru að verða algengari hér á landi og töldu þau 
                                                

124 Sjá hér t.d. forsendurnar í málinu Hrd. 8. febrúar 2007 (604/2006) samanborið við til að mynda 
rökstuðninginn í bæði Hrd. 1998, bls. 85 og einnig Hérd. Reykn. 20. júlí 2015 (S-446/2014).  
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samkvæmt rannsókn sem framkvæmd var við gerð ritgerðarinnar rúmlega 60% þeirra 

mála þar sem ákært var fyrir 226. gr. hgl. á árunum 2010 til dagsins í dag. Þvert á 

skoðanir danskra fræðimanna eru dæmi þess efnis hér á landi að háttsemi hafi fyrir 

dómstólum verið talin vera brot gegn bæði 252. gr. hgl. og 2. mgr. 226. gr. hgl., 

samanber Hrd. 2006, bls. 2173 þar sem ákærði rændi brotaþola af vinnustað sínum, og lét 

hann taka út pening af reikningi sínum og afhenda sér. Málin virðast þó vera jafn 

mismunandi og þau eru mörg og lítið samræmi virðist vera í dómum um þessi mál. Til að 

mynda var háttsemi ákærðu í Hrd. 20. desember 2011 (229/2011) samkvæmt Hæstarétti 

talin vera frelsissvipting í ávinningsskyni og tilraun til fjárkúgunar og þar með brot gegn 

annars vegar 2. mgr. 226. gr. hgl. og hins vegar 251. gr., sbr. 20. gr. hgl.125 Almennt 

hefur verið talið að ránsákvæðið tæmi sök gagnvart fjárkúgunarákvæðinu þar sem að 

ofbeldi er beitt en það var þó ekki gert í þessu máli.126 

Þessi óregla sem virðist einkenna mál þar sem háttsemi getur átt undir ýmist 2. mgr. 

226. gr. hgl., 252. gr. hgl. eða 251. gr. hgl. vekur upp spurningar um hvort að þörf sé á 

nýju ákvæði sem að einhverju leyti tekur til allra þessara þátta. Var það niðurstaðan að 

slíkt væri ekki bráðnauðsynlegt og ef það yrði gert þyrfti að vanda vel til verka, enda 

virðast núverandi hegningarlagaákvæði taka á allri þessari háttsemi, þrátt fyrir að 

gildissvið þeirra skarist í einhverjum tilvika. Umbæturnar, ef þörf er á yfirhöfuð, ættu 

fyrst og fremst að felast í því að samræma ætti ákærur stjórnvalda á þá leið að beita 

annað hvort ránsákvæðinu í 252. gr. hgl. eða fjárkúgunarákvæðinu í 251. gr. hgl. 

samhliða 1. eða 2. mgr. 226. gr. hgl. svo að hægt sé að mynda beittari stefnu í málum 

sem þessum. 

  

                                                
125 Málavextir eru reifaðir í kafla 6.4. Upphaflega var ætlun ákærðu að innheimta fíkniefnaskuld hjá 
brotaþola en eftir því sem leið á kröfðu þeir brotaþola um hærri upphæð og að endingu sögðu þeir skuldina 
vera 1 milljón króna. 
126 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 46. 
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