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1 Inngangur 

Heimilisofbeldi eða ofbeldi í nánum samböndum eru vel þekkt hugtök í nútímasamfélagi og 

fólk hefur nokkuð fastmótaða hugmynd um hvað felst í slíku ofbeldi.
1
 Þegar hugtakið er nefnt 

sjá flestir fyrir sér karl vera að berja konu og jafnvel hugsa sem svo, „ég myndi aldrei láta 

bjóða mér svona framkomu. Af hverju fer hún ekki frá ofbeldismanninum?“ Margir átta sig 

hins vegar ekki á að í heimilisofbeldi felst mun meira en bara einstaka barsmíðar og er það 

ekki síst það sem gerir verknaðinn sérstakan og ólíkan öðrum ofbeldisverknuðum. Auk þess 

eru tengsl aðilanna náin og ofbeldið á sér yfirleitt stað utan almannafæris og ásjár sam-

félagsins. Sökum þess að ofbeldið á sér að jafnaði stað inni á heimili þar sem einkalífið nýtur 

friðhelgis er illmögulegt að vita hvað á undan er gengið áður en hnefinn er reiddur á loft. 

Hvað gerist inni á heimili bak við luktar dyr? Er ásættanlegt að í skjóli friðhelgis geti 

einstaklingar beitt sína nánustu ofbeldi án þess að gripið sé inn í það ferli með einum eða 

öðrum hætti? Svarið við þessari spurningu hlýtur að vera nei í hugum flestra ef ekki allra en 

hvað er hægt að gera? Hvað getur samfélagið gert sem heild, hvernig getur hver og einn lagt 

sitt að mörkum til að sporna við heimilisofbeldi, opinberir aðilar sem einstaklingar? Síðast en 

ekki síst, hvað getur löggjafinn gert til að þessi mál séu tekin föstum tökum og þeim 

skilaboðum komið á framfæri að heimilisofbeldi sé alvarlegt mál sem verði ekki liðið? 

Heimilisofbeldi sem viðfangsefni eða öllu heldur vandamál snertir mörg svið samfélagsins 

og ýmsir aðilar koma með einum eða öðrum hætti að þessum málum. Má þar nefna 

heilbrigðisstarfsfólk, starfsfólk í félagsþjónustu, ýmis frjáls félagasamtök eins og Samtök um 

kvennaathvarf og síðast en ekki síst lögregla, ákæruvald og dómstólar. Töluvert hefur verið 

skrifað um heimilisofbeldi á þessum vettvangi, bæði út frá félagsfræðilegu sjónarhorni og á 

sviði heilbrigðisvísinda en heildstæð lögfræðileg umfjöllun heimilisofbeldis virðist í minni 

hluta, a.m.k. hér á landi. Eins hefur lagalegt umhverfi hér á landi allt fram á síðustu ár ekki 

borið þess merki að löggjafinn líti svo á að heimilisofbeldi sé vandamál sem sérstaklega þurfi 

að taka á, sér í lagi á sviði refsiréttar.  

Í þessari meistaranámsritgerð er að finna fræðilega umfjöllun um hugtakið 

heimilisofbeldi, yfirlit yfir réttarstöðuna í Svíþjóð, Noregi og Danmörku ásamt umfjöllun um 

réttarstöðuna hér á landi. Markmið ritgerðarinnar er að gera grein fyrir hverjir geta talist aðilar 

að heimilisofbeldi, hvaða lagaákvæði taka til þess ásamt því að meta þörfina fyrir sérstakt 

refsiákvæði sem með heildstæðum hætti tekur til heimilisofbeldis. Samhliða því að útbúa 

                                                 
1
 Í þessari ritgerð verða hugtökin heimilisofbeldi og ofbeldi í nánum samböndum  notuð jöfnum höndum  þegar 

um er að ræða ofbeldi milli nákominna sem að jafnaði felur í sér kúgun eða stjórnun þess sem því beitir. 
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leiðbeinandi reglur fyrir Lögreglustjórann á höfuðborgarsvæðinu um hvernig standa skuli að 

meðferð og rannsókn þessa málaflokks. 

Í fyrstu verður gerð grein fyrir hugtakinu heimilisofbeldi, hvað það felur í sér og 

birtingarmyndir þess. Þá verður stuttlega farið yfir stöðu heimilisofbeldis í alþjóða-

samfélaginu, hvernig athygli þess fór að beinast að vandamálinu og til hvaða aðgerða hefur 

verið gripið til að sporna gegn ofbeldinu. Eins verður farið yfir réttarstöðuna í Svíþjóð, Noregi 

og Danmörku með tilliti til heimilisofbeldis. 

Í þriðja kafla verður farið yfir hugtakið heimilisofbeldi í íslensku réttarvörslukerfi. Tæpt 

verður á nokkrum af þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið hér á landi um ofbeldi í nánum 

samböndum og umfjöllun og aðgerðir stjórnvalda í tengslum við þetta viðfangsefni. Farið 

verður yfir hvernig heimilisofbeldi hefur verið skilgreint hér á landi og hvað það sé sem 

aðgreinir heimilisofbeldi frá öðru ofbeldi. Í því samhengi verður með víðtækum hætti gerð 

grein fyrir mögulegum þátttakendum í heimilisofbeldismálum. Þá verður fjallað um 

innleiðingu nýs refsiþyngingarákvæðis í almenn hegningarlög nr. 19/1940 (hér eftir 

skammstöfuð hgl.). Einnig verður fjallað um ákvæði hgl. og annarra laga sem ætla má að geti 

tekið til heimilisofbeldis. 

Í fjórða kafla ritgerðarinnar verður fjallað um þörfina fyrir nýtt lagaákvæði sem 

sérstaklega er ætlað að ná yfir heimilisofbeldi með heildstæðum hætti. Eins verður gerð tillaga 

að nýju ákvæði ásamt skýringum eða sjónarmiðum um hvert gildissvið þess yrði. 

Að lokum eru settar fram tillögur að leiðbeinandi reglum og gátlista fyrir lögreglumenn 

Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu sem nýst getur þeim lögreglumönnum sem að 

heimilisofbeldismálum koma, hvort sem það er í upphafi málsins eða á rannsóknarstigi. 
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2 Heimilisofbeldi 

2.1  Almennt  

Átök eða ofbeldi í einni eða annarri mynd hefur ávallt þekkst í samfélagi meðal manna allt frá 

örófi alda. Mannskepnan hefur tekist á í margs konar tilgangi, til að mynda í leik eða 

afþreyingu, til að berjast fyrir yfirráðum eða eignarhaldi ýmis konar, til að sýna vald sitt eða 

yfirburði, til að öðlast eða viðhalda virðingu og ákveðnum sess í samfélaginu eða sem 

sjálfsvörn.  

Átök sem þessi hafa þekkst hvort heldur sem er út á við í samfélaginu eða inn á við, 

þ.e.a.s. inni á heimilunum og svo virðist sem að í gegnum tíðina hafi ofbeldi milli 

heimilisfólks, sér í lagi ofbeldi húsbónda gagnvart börnum, vinnufólki og konum, þrifist og 

dafnað. Finna má þessu stoð meðal annars í húsagatilskipun sem lögfest var hér 1746 en þar 

var áhersla lögð á beitingu andlegrar ögunar og líkamlegra refsinga.
2
 Börn og þjónustufólk 

voru látin hlíta reglum húsagans en að auki voru til reglur um rétt húsbænda til að refsa hjúum 

sínum.
3
 Allt frá tímum Rómverja virðist sem ofbeldi eða hirting eiginmanns í garð eiginkonu 

hafi í ákveðnum tilfellum notið samfélagslegrar viðurkenningar í vestrænni menningu og talin 

nauðsynleg velferð konunnar, en einnig eru dæmi um að vestræn lög hafi heimilað slíkt.
4
 Í því 

samhengi má nefna að samkvæmt bandarískum lögum var litið á konuna sem eign mannsins 

og réttur húsbóndans til að nota ofbeldi sem stjórntæki til að stýra heimilishaldinu var 

lögverndaður og umborinn í samfélaginu allt fram til loka nítjándu aldar.
5
  

Þrátt fyrir framangreint hafa konur og kvennahreyfingar í gegnum tíðina reynt að sporna 

við hvers kyns heimilisofbeldi hvar sem þær hafa getað.
6
 Telja verður að þeirra framlag hafi 

haft mikil áhrif á að athygli alþjóðasamfélagsins sem og einstakra ríkja fór að beinast að 

heimilisofbeldi og gripið var til aðgerða til að stemma stigu við ofbeldinu.  

Heimilið er griðarstaður í augum flestra og innan veggja heimilisins njóta einstaklingar 

friðhelgis. Friðhelgi heimilisins, einkalífsins og fjölskyldunnar, telst til mannréttinda hvers og 

eins og er stjórnarskrárvarinn réttur, sbr. 1. mgr. 71. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 

33/1944. (hér eftir skammstöfuð sts.) Heimilið er sá staður sem veitir börnum og fullorðnum 

skjól og öryggi og þar má vænta stuðnings og huggunar af hálfu ástvina ef eitthvað bjátar á. Í 

örygginu felst ekki síst að geta lokað úti ofbeldið sem á sér stað annars staðar í samfélaginu 

                                                 
2
 Húsagatilskipanin bar nafnið Tilskipan um húsagann á Íslandi. 

3
 Geir Gunnlaugsson, Jónína Einarsdóttir og Sesselja Th. Ólafsdóttir: Heimilisofbeldi gegn börnum á Íslandi, bls 

15-16. 
4
 Hér má til að mynda nefna tilvik þegar yfirráðum karlmannsins sem húsbónda var stefnt í voða eða ef 

eiginkonan fór ekki eftir þeim viðurkenndu, félagslegum gildum eða höftum sem henni voru sett.   
5
 Claire A. Smearman: „At the crossroads: domestic violence and legal reform in Iceland“, bls. 282-3. 

6
 Gill Hague og Ellen Malos: Domestic violence, bls. 1. 
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og sífellt berast fréttir af í fjölmiðlum. Því miður er það ekki svo að allir finni til þessa öryggis 

eða telji sig geta útilokað þá hættu að verða fyrir ofbeldi með því einu að halda sig heima í 

faðmi fjölskyldunnar.  

Það að ofbeldi innan veggja heimilis er jafn útbreitt og dulið vandamál og raun ber vitni er 

ekki síst að rekja til hugmynda um friðhelgi heimilisins og réttinn til einkalífs en friðhelgin 

veitir oft á tíðum ofbeldismanninum skjól en ekki þolandanum.
7
 Auk þess þarf ekki að fara 

lengra aftur í tímann en til ársins 1991 þar sem litið var á líkamlegt ofbeldi á heimilum sem 

félagslegt vandamál frekar en refsiréttarlegs eðlis og þótti tíma og fé lögreglu betur varið í 

alvarlegri og brýnni viðfangsefni. Nefnt viðhorf birtist m.a. í greinargerð er 

Rannsóknarlögregla ríkisins (hér eftir skammstafað RLR) skilaði af sér til dómsmálaráðherra 

og var greinargerðin hluti af svari ráðherrans við fyrirspurn þingmannsins Ingibjargar 

Sólrúnar Gísladóttur um líkamlegt ofbeldi á heimilum. Í svarinu kom einnig fram að hjá 

flestum lögregluembættum landsins væri álitið að undir líkamlegt ofbeldi á heimilum félli 

einungis líkamsmeiðingarbrot, þ.e.a.s. brot gegn 217., 1. og 2. mgr. 218. gr. og 219. gr. hgl. 

Nokkur lögregluembætti felldu þó kynferðisofbeldi einnig undir líkamlegt ofbeldi á 

heimilinum en að mati ráðherra var hæpið að skilja fyrirspurn þingmannsins með svo 

víðtækum hætti. Sami skilningur kom fram í áðurnefndri greinargerð RLR þó svo að talið 

væri að slíkt ofbeldi heyrði vafalaust þar undir. Hins vegar var í greinargerðinni litið til fleiri 

refsiákvæða XXIII. kafla hgl. um manndráp og líkamsmeiðingar heldur en lögregluembættin 

höfðu gert. Einnig var litið til ákvæða í XXIV. kafla hgl. um brot gegn frjálsræði manna og 

XXV. kafla sömu laga um ærumeiðingar og brot gegn friðhelgi einkalífs.8
  

 

2.2 Hugtakið heimilisofbeldi 

Engin ein skilgreining er til á því fyrirbæri sem ýmist er nefnt ofbeldi í nánum samböndum 

eða heimilisofbeldi. Sú hugmynd að ofbeldið sé ferli en ekki einstakur atburður er sammerkt 

mörgum þeim skilgreiningum sem komið hafa fram á sjónarsviðið. Einnig að um sé að ræða 

kúgunar- og stjórnunarferli þar sem ofbeldismaðurinn reynir að fá þolandann til að lúta sínum 

vilja og líta tilveruna sömu augum og hann sjálfur gerir. Undir heimilisofbeldi fellur ekki 

eingöngu ofbeldi sem á sér stað milli maka eða sambúðaraðila heldur einnig ofbeldi sem á sér 

stað milli einstaklinga sem eru eða hafa verið í nánu tilfinningalegu sambandi. Greinarmunur 

hefur verið gerður á líkamlegu eða andlegu ofbeldi sem á sér stað einu sinni milli aðila í 

nánum samböndum og því ofbeldi sem telst vera heimilisofbeldi. Þó svo að hin einstöku tilvik 

                                                 
7
 Sigþrúður Guðmundsdóttir: „Ofbeldi á heimilum“, bls. 64. 

8
 Alþt. 1991-92, A deild, bls. 2132-2133 og 2137-2138.  
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geti haft alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir þolanda og séu á engan hátt ásættanleg þá er 

það ekki fyrr en ofbeldið er endurtekið, myndar mynstur og leiðir til kúgandi yfirráða 

ofbeldismannsins yfir þolandanum, að um heimilisofbeldi er að ræða. Í þeim tilvikum sem 

ofbeldið er hluti af kúgunarferli er ofbeldismaðurinn í meiri hluta tilfella karlmaður.
9
 

Í þröngri merkingu orðsins heimilisofbeldi er um að ræða líkamlegt ofbeldi sem á sér stað 

inni á heimili. Í dag er lagður víðtækari skilningur í þetta hugtak þar sem það tekur til fleiri 

tegunda ofbeldis en hins líkamlega, til að mynda kynferðislegt ofbeldi, andlegt ofbeldi og 

hótanir. Einnig er litið svo á að heimilisofbeldið sé ekki einskorðað við heimilið þó að það sé 

vettvangurinn í meiri hluta tilvika. Þá getur ofbeldismunstrið samanstaðið af fleiri en einni 

tegund ofbeldis til dæmis þegar líkamlegu og andlegu ofbeldi er beitt samhliða eða 

kynferðislegu og líkamlegu ofbeldi.
10

  

Heimilisofbeldi hefur verið nefnt ýmsum öðrum nöfnum bæði hér á landi sem og annars 

staðar og segja má að nöfnin feli í sér misvíðtæka skilgreiningu á fyrirbærinu eða í það 

minnsta misjafnan skilning á því hvað felist í hugtakinu, hver sé gerandinn og að hverjum 

ofbeldið beinist. Telja verður að algengustu hugtökin yfir þessa tegund ofbeldis séu 

heimilisofbeldi, fjölskylduofbeldi og ofbeldi í nánum samböndum en einnig eru hugtök á borð 

við makaofbeldi eða „spousal abuse“, „wife abuse“ og „wife-beating“ vel þekkt. Segja má að 

hvorki hugtakið heimilisofbeldi né hugtakið fjölskylduofbeldi gefi til kynna með skýrum 

hætti að það séu fyrst og fremst konur og börn sem verða fyrir ofbeldi innan veggja 

heimilisins.
11

 Ætla má að hugtakið ofbeldi í nánum samböndum sé sama marki brennt. Þá er 

vert að benda á að undir hugtakið fjölskylduofbeldi geta ýmsir undirflokkar fallið eins og 

ofbeldi gegn börnum og ofbeldi gegn öldruðum.
12

 Hins vegar er misjafnt hvort fræðimenn og 

aðrir þeir er hafa látið sig málaflokkinn varða einblíni eingöngu á ofbeldi sem konur verða 

fyrir í nánum samböndum eða hvort umfjöllunin taki einnig til ofbeldis gagnvart öðrum svo 

sem karli, barni, systkinum og eldra fólki. 

Hvað sem líður mismunandi heitum eða mismunandi skilgreiningum á heimilisofbeldi þá 

er grundvallarhugmyndin ávallt sú sama. Um er að ræða beitingu valds í þeim tilgangi að 

kúga einstakling sem tengdur er ofbeldismanninum tilfinningaböndum. Birtingarmyndir 

slíkrar valdbeitingar geta verið með ýmsum hætti.
13

  

                                                 
9
 Ingólfur V. Gíslason: Ofbeldi í nánum samböndum, bls. 16. 

10
 Gill Hague og Ellen Malos: Domestic violence, bls. 5-7. 

11
 Gill Hague og Ellen Malos: Domestic violence, bls. 4-5. 

12
 Harvey Wallace: Family violence, bls. 2. 

13
 Ingólfur V. Gíslason: Ofbeldi í nánum samböndum, bls. 17. 
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Í fyrsta lagi má nefna líkamlegt ofbeldi en slíkt ofbeldi kemur að öllum líkindum fyrst upp 

í huga fólks þegar talað er um ofbeldi, hvort sem um er að ræða heimilisofbeldi eða ofbeldi 

almennt. Líkamlegt ofbeldi getur verið af ýmsum toga og sem dæmi má nefna að þolandi sé 

hristur, kýldur, klipinn, að sparkað sé í hann, hann brenndur, sveltur, tekinn kverkataki, að 

hlutum sé kastað í hann eða hann barinn með þeim, hann stunginn og jafnvel drepinn. Í 

mörgum tilvikum er ofbeldinu beint að þeim svæðum líkamans sem venjulega eru hulin svo 

sem bakhluta, brjóstum eða kviðarholi en einnig er þekkt áverkarnir séu á áberandi stöðum og 

þá í þeim tilgangi að tryggja það að þolandinn fari síður út á meðal fólks.
14

 Einnig er algengt 

að ofbeldið byrji með einum kinnhesti eða einu höggi og ofbeldismaðurinn lofar bót og betrun 

í kjölfarið, jafnvel að langur tími líði á milli barsmíða. Með tímanum fer ofbeldið oft 

stigvaxandi, bæði líður styttri tími á milli atvika og ofbeldið sjálft verður grófara.
15

  

Í annan stað er um að ræða andlegt ofbeldi. Segja má að skilgreining á andlegu ofbeldi sé 

meiri vandkvæðum bundin en skilgreining á því líkamlega þar sem aðgreiningaratriðin eru oft 

erfiðari en einnig fór athyglin ekki að beinast að þessum þætti heimilisofbeldis fyrr en mun 

síðar. Þegar andlegt ofbeldi er skilgreint er gerður greinarmunur á því hvort aðilar í nánu 

sambandi, til að mynda hjón, láti ýmis særandi eða niðrandi athugasemdir falla hvort um 

annað í rifrildi eða hvort um er að ræða niðurlægjandi háttsemi sem beitt er að mestum hluta, 

jafnvel eingöngu af öðrum aðilanum í þeim tilgangi að ná völdum eða stjórn yfir hinum eða 

styrkja slíka stjórn. Gagnkvæmt orðaskak milli hjóna telst því almennt ekki til andlegs 

ofbeldis heldur er um að ræða nær einhliða háttsemi annars aðila sem leiðir til yfirráða yfir 

hinum eða styrkir slík yfirráð. Háttsemin getur verið af ýmsum toga, til að mynda 

niðurlægjandi athugasemdir og svívirðingar, sífelld gagnrýni, öfgakennd afbrýðissemi, 

hótanir, þvinganir til athafna eða einangrun eins og að takmarka heimsóknir eða símtöl. Ekki 

eru allir á eitt sáttir um hversu útbreitt andlegt ofbeldi er og ræðst það nokkuð af því með 

hvaða hætti ofbeldið er skilgreint. Líkamlegt og andlegt ofbeldi helst yfirleitt í hendur þó svo 

að dæmi séu um að eingöngu öðru hvoru sé beitt. Aftur á móti benda rannsóknir til að andlegt 

ofbeldi leiði oft til líkamlegs með tíð og tíma.
16

  

Í þriðja lagi getur heimilisofbeldi falið í sér kynferðislegt ofbeldi. Athafnir sem falla undir 

kynferðislegt ofbeldi eru um margt ólíkar, til dæmis þvingun til kynlífs eða vændis, hindrun 

brjóstagjafar eða óviðeigandi kynferðislegs tal um makann, ættingja hans eða vini. Hér á landi 

þarf ekki að leita langt aftur í tímann til að finna tímabil þar sem nauðgun, er átti sér stað í 

                                                 
14

 Ingólfur V. Gíslason: Ofbeldi í nánum samböndum, bls. 17-18. 
15

 Gill Hague og Ellen Malos: Domestic violence,  bls. 7. 
16

 Ingólfur V. Gíslason: Ofbeldi í nánum samböndum, bls. 18-20. 
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hjónabandi, var refsilaus þar sem að refsivernd ákvæðisins takmarkaðist við konu utan 

hjónabands. Segja má að með þessu hafi verið litið svo á að karl hefði skýlausan rétt til 

kynlífs með konu sinni og neitun hennar hafði engar refsiréttarlegar afleiðingar fyrir karlinn 

sem tók sér þennan rétt.
17

  

Að endingu er rétt að nefna fjárhagslegt ofbeldi en með því er átt við efnahagslega 

stjórnun eða þvingun. Misjafnt er hvort fjárhagslegt ofbeldi sé talið vera eitt af efnisatriðum 

andlegs ofbeldis en það getur farið eftir skilgreiningu í hverju og einu tilviki. Undir hugtakið 

fellur ýmis konar háttsemi og sem dæmi má nefna þegar einstaklingi er meinað að afla sér 

tekna eða honum neitað um peninga, þegar reikningar eru ekki greiddir eða þegar grafið er 

undan möguleikum í námi eða á vinnumarkaði.
18

 

Hafa skal í huga að framangreind háttsemi fellur ekki sjálfkrafa undir heimilisofbeldi 

heldur þarf að líta á háttsemina í víðara samhengi og skoða það sem á undan er gengið. Í 

öllum samböndum geta komið upp fjárhagsörðugleikar þannig að aðilar þurfa að ræða 

fjármálin sín á milli og jafnvel stöðva fjárstreymi út af heimilinu. Hins vegar verður að teljast 

athugavert ef það er ávallt sami aðilinn sem þarf að sýna aðhald í fjármálunum á meðan hinn 

aðilinn heldur ótrauður áfram. Eins er stór munur á því hvort háttsemin flokkast undir 

góðlátlega stríðni eða hvort um ítrekaðar niðurlægjandi svívirðingar er að ræða. Fyrri 

samskipti aðilana geta varpað ljósi á hvort háttsemi telst vera heimilisofbeldi en í grunninn 

snýst matið um hvort og í hvaða mæli háttsemin er einhliða og hvert hið félagslega samhengi 

er.
19

 

 

2.3 Heimilisofbeldi í alþjóðasamfélaginu 

Yfirleitt hefur verið gerður skýr greinarmunur á því ofbeldi sem framið er á götum úti og 

ofbeldis sem á sér stað innan veggja heimilisins. Allt fram á síðustu ár hefur umfjöllun 

hérlendis um ofbeldi innan veggja heimilisins staðið í skugga umfjöllunar um ofbeldi 

götunnar.
20

 Auk þess má sjá, að fram eftir síðustu öld einblíndi alþjóðasamfélagið fremur á 

ofbeldi sem framið var utan heimilis, til dæmis ofbeldi sem á sér stað í stríðsátökum. 

Alþjóðlegir samningar og yfirlýsingar, til dæmis Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna 

frá 10. desember 1948, samningur Sameinuðu þjóðanna gegn pyntingum og annarri 

grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu sem fullgiltur var hér á landi 

árið 1996, sbr. lög nr. 19/1996, Mannréttindasáttmáli Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994, hér eftir 

                                                 
17

 Ingólfur V. Gíslason: Ofbeldi í nánum samböndum, bls. 20-21. 
18

 Ingólfur V. Gíslason: Ofbeldi í nánum samböndum, bls. 21. 
19

 Ingólfur V. Gíslason: Ofbeldi í nánum samböndum, bls. 21-22. 
20

 Garðar Gíslason, Hjördís Þorgeirsdóttir og Ingólfur V. Gíslason: Ofbeldi, bls 11. 
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nefndur mse) sem og aðrir samingar, bera slíkan vitnisburð með sér en þar koma einungis 

fram grundvallahugmyndir um jafnrétti, frelsi, öryggi, heilindi og virðingu fyrir öðrum 

einstaklingum.
21

 Hins vegar má, beint eða óbeint, leiða af þessum samningum ýmis réttindi er 

varða heimilisofbeldi, þrátt fyrir að þessir sáttmálar fjalli ekki sérstaklega um heimilisofbeldi 

sem slíkt.
22

 

Á síðustu áratugum hefur athygli alþjóðasamfélagins æ meira beinst að stöðu kvenna í 

samfélaginu og hvernig megi rétta stöðu þeirra. Hafa ýmsar ráðstefnur verið haldar, sáttmálar 

gerðir og yfirlýsingar og tilmæli gefin út, bæði á vegum Sameinuðu þjóðanna og 

Evrópusambandsins. Sem dæmi má nefna sáttmála Sameinuðu þjóðanna frá 18. desember 

1979 um afnám allrar mismununar gagnvart konum, sem fullgiltur var hér á landi árið 1985, 

sbr. lög nr. 5/1985. Sáttmálinn fjallar ekki sérstaklega um heimilisofbeldi sem slíkt, heldur 

hefur að geyma ákvæði sem fjalla um bann við og afnám ýmis konar mismununar en hún 

getur alið á ofbeldi.
23

  

Með yfirlýsingu sem samþykkt var á 85. Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna má segja að 

ofbeldi gegn konum hafi í fyrsta skiptið verið viðurkennt sem alheimsvandamál í alþjóða-

samfélaginu.
24

 Fram að því höfðu stjórnvöld ríkja litið á slíkt ofbeldi sem einkamál milli 

þeirra einstaklinga sem áttu í hlut en ekki brot á mannréttindum og ekki á þeirra forræði að 

hlutast til um. Samþykktin var fyrsta alþjóðlega yfirlýsingin á sviði mannréttinda sem 

eingöngu og með skýrum hætti fjallaði um ofbeldi gegn konum. Í yfirlýsingunni var sett fram 

skilgreining á kynbundnu ofbeldi sem var tekin nánast orðrétt upp í aðgerðaráætlun er gefin 

var út á fjórðu ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um málefni kvenna sem haldin var í Peking í 

september 1995.
25

 Hafa mörg ríki tekið mið af skilgreiningunni í baráttu sinni gegn ofbeldi er 

beinist gegn konum. Skilgreiningin hljómar svo:
26

  

 

The term "violence against women" means any act of gender-based violence that results 

in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, 

including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether 

occurring in public or private life. 

 

                                                 
21

 Sem dæmi um aðra samninga má nefna alþjóðasamning um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi frá 16. 

desember 1966 og alþjóðasamning um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi frá 16. desember 1966 

sem fullgiltir voru hér á landi árið 1979, sbr. augl.nr. 10/1979 og félagssáttmála Evrópu sem fullgiltur var 1976, 

sbr. lög nr. 3/1976. 
22

 Alþt. 1997-98, A deild, bls. 5665. 
23

 Alþt. 1997-98, A deild, bls. 5665. 
24

 Yfirlýsingin ber nafnið Declaration on the Elimination of Violence against Women, General Assembly 

resolution 48/104 of 20 December 1993. 
25

Vefsíða Sameinuðu þjóðanna, http://www.un.org/rights/dpi1772e.htm. 
26

 Skilgreiningin er alls í þremur liðum, a til c en a-liðurinn skilgreinir sérstaklega ofbeldi gegn konum innan 

veggja heimilisins. 
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Accordingly, violence against women encompasses but is not limited to the following: 

 

Physical, sexual and psychological violence occurring in the family, including battering, 

sexual abuse of female children in the household, dowry-related violence, marital rape, 

female genital mutilation and other traditional practices harmful to women, non-spousal 

violence and violence related to exploitation. 

 

Í Evrópu hefur á síðustu árum mikil vinna verið innt af hendi í því skyni að auka skilning á 

ofbeldi gegn konum sem og heimilisofbeldi og berjast gegn því. Hefur Evrópuráðið haft veg 

og vanda að því með útgáfu skýrslna, ráðstefnum og öðru slíku. Sem dæmi má nefna að á 

ráðstefnu sem haldin var árið 1993 var meðal annars fjallað um aðferðir til að útrýma ofbeldi 

gegn konum í samfélaginu.
27

 Árið 1997, þegar komið var í framkvæmd þeim tilmælum sem 

gerð voru á ráðstefnunni, var jafnframt sett fram aðgerðaráætlun til að berjast gegn ofbeldi 

sem beinist gegn konum. Aðgerðaráætlunin miðaði að því að leggja einstökum ríkjum 

línurnar í þessum efnum. Þessari aðgerðaráætlun var fylgt eftir 2002 þegar Evrópráðið 

samþykkti tilmæli ráðherranefndar Evrópuráðsins, Rec(2002)5.
28

 Í tilmælunum var lögð fram 

fyrsta hnattræna herferðin sem miðaði að því að fyrirbyggja ofbeldi og vernda þolendur 

þess.
29

 Tilmælin ná til alls kynbundins ofbeldis og í þeim er að finna eftirfarandi skilgreiningu 

á ofbeldi gegn konum:
30

 

 

For the purposes of this recommendation, the term “violence against women” is to be 

understood as any act of gender-based violence, which results in, or is likely to result in, 

physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such 

acts, coercion, or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private 

life. This includes, but is not limited to, the following:  

 

violence occurring in the family or domestic unit, including, inter alia, physical and 

mental aggression, emotional and psychological abuse, rape and sexual abuse, incest, rape 

between spouses, regular or occasional partners and cohabitants, crimes committed in the 

name of honour, female genital and sexual mutilation and other traditional practices 

harmful to women, such as forced marriages.  

 

Af framangreindu sést að mikið og veglegt starf hefur verið unnið á alþjóðavettvangi á 

undanförnum árum og áratugum. Hefur þessi vinna skilað sér að töluverðu leyti til þeirra 

einstöku ríkja sem aðild eiga að framangreindum samtökum og ráðum, bæði í formi bættrar 

                                                 
27

 Ráðstefnan bar nafniðThe 3rd European Ministerial Conference on Equality between Women and Men. 
28

 Tilmælin bera nafnið Recommendation Rec(2002)5 of the Committee of Ministers to member states on the 

protection of women against violence. 
29

 Vefsíða Evrópuráðsins, http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign.   
30

 Skilgreiningin er alls í fjórum liðum frá a til d en a-liðurinn skilgreinir sérstaklega ofbeldi gegn konum innan 

veggja heimilisins. 

http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign
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löggjafar og ýmissa ráðstafana sem gerðar hafa verið. Einnig hefur orðið almenn 

vitundarvakning meðal stjórnvalda og einstakra þegna samfélagins. 

 

2.4  Réttarstaðan í norrænum rétti 

2.4.1 Svíþjóð 

Segja má að almennt hafi Svíþjóð verið talið fremst á meðal jafningja þegar kemur að jafnrétti 

og jafnræði. Í ársbyrjun 1998 var til dæmis hvergi að finna jafnhátt hlutfall kvenfulltrúa á 

þjóðþingi og í ríkisstjórn, landsþingi og í sveitarfélögum. Einnig var hlutfall útivinnandi 

kvenna í Svíþjóð með því hæsta í heiminum og tækifæri þeirra til að öðlast fjárhagslegt 

sjálfstæði því gott. Þá reyndist það bæði sænskum konum og körlum auðvelt að samræma 

foreldrahlutverk og atvinnu. Þrátt fyrir framangreint var enn að finna ójafnræði meðal 

kynjanna á hinum ýmsu sviðum. Eitt öfgakenndasta dæmið var ofbeldi karla á hendur konum 

sem þeir voru eða höfðu verið í nánu sambandi við en á tíunda áratugnum fjölgaði slíkum 

tilkynningum verulega í Svíþjóð. Ofbeldi gegn konum var því alvarlegt samfélagsvandamál, 

baráttu gegn því yrði að veita forgang og nauðsynlegt að gera ráðstafanir til að stemma stigu 

við þessu ofbeldi. Í ljósi framangreinds voru áætlanir gerðar, nefndir stofnaðar, tillögur og 

frumvörp sett fram, allt með framangreind markmið að leiðarljósi. Þá höfðu alþjóðlegar 

skuldbindingar sem Svíþjóð hafði gengist undir og norrænt samstarf sitt að segja í 

framangreindri vinnu.
31

 

 

2.4.1.1 Aðdragandi að setningu nýs refsiákvæðis 

Í tengslum við framangreinda vinnu tóku stjórnvöld þá ákvörðun, þann 1. júlí 1993, að veita 

félagsmálaráðuneytinu umboð til að stofna nefnd sem hefði það meginverkefni að skoða, út 

frá kvenlegum sjónarmiðum, málefni sem vörðuðu ofbeldi gegn konum og gera tillögur að 

aðgerðum til að stemma stigu við slíku ofbeldi. Hlaut nefndin nafnið kvennaofbeldisnefnd.
32

 

Á meðan nefndin starfaði gaf hún út ýmsar áfangaskýrslur er vörðuðu málefnið og í júní 1995 

gaf hún út lokaskýrslu undir heitinu Kvennafriður.
33

 Í lokaskýrslunni kom fram að vinna 

nefndarinnar miðaðist fyrst og fremst við ofbeldi karla gegn konum sem þeir væru í nánu 

sambandi við. Benti nefndin á að lagabreytingar einar og sér dygðu ekki til að leysa 

samfélagsvandamálið sem ofbeldi gegn konum væri heldur þyrftu yfirvöld að leggja sitt að 

                                                 
31

 Prop. 1997/98:55, bls. 19-30. 
32

 Heiti nefndarinnar á sænsku er Kvinnovåldskommissionen. 
33

 Heiti skýrslunnar á sænsku er Kvinnofrid. SOU 1995:60. 
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mörkum í þeirri baráttu. Í ljósi þessa lagði nefndin fram ýmsar tillögur að aðgerðum sem 

snertu hin ýmsu svið samfélagsins sem og ýmsar breytingar á gildandi lögum.
34

 

Í skýrslu nefndarinnar var bent á að fyrir konu sem hefur lifað í ofbeldissambandi, væri 

það ekki hvert og eitt ofbeldistilfelli sem einkenndi stöðu hennar heldur væri veruleikinn oftar 

en ekki sá að tilvera konunnar væri undirlögð af ofbeldi og hótunum. Í ljósi þessa lýsti konan 

ofbeldinu sem ferli. Hins vegar væri það svo að í sænskum refsirétti væri einblínt á 

verknaðina sem einstök brot en ef ekki væri litið á brotin sem hluta af yfirstandandi ferli væri 

hætta á að heildarmyndin glataðist. Þá kom fram að til viðbótar þeim brotum, sem refsiverð 

væru samkvæmt þágildandi lögum, væri ýmis háttsemi viðhöfð gagnvart konunni sem félli 

utan gildissviðs laganna. Sem dæmi má nefna að tala niður til konunnar eða taka af henni 

lykla. Með hliðsjón af framangreindu lagði nefndin til að nýtt lagaákvæði, kvennafriðarbrot 

yrði tekið upp í sænsku hegningarlögin nr. 700/1962 (brottsbalk).
35

  

Ákvæðinu var fyrst og fremst ætlað að ná til ofbeldis og annarrar valdníðslu gegn konum í 

nánum samböndum, mökum, sambúðaraðilum, mæðrum og dætrum. Einnig að háttsemi sem 

félli utan gildissviðs hegningarlaganna en væri liður í hinu andlega ofbeldi yrði felld undir 

ákvæðið. Auk þess ætti að líta til hinna ólíku verknaða sem þegar væru refsiverðir samkvæmt 

hinum ýmsu hegingarlagaákvæðum, til að mynda ofbeldis og hótanna. Til að refsiábyrgð 

myndaðist væri nóg að hinir ólíku verknaðir væru liðir í valdníðslunni og að þeir hefðu átt sér 

stað innan ákveðins tíma, þ.e. að um væri að ræða framhaldsbrot. Aftur á móti væri óþarft að 

útlista hvern verknað nákvæmlega.
36

  

Eitt af skilyrðum ákvæðisins var að háttsemin væri til þess fallin að valda varanlegum 

skaða á friðhelgi þolandans og skaða sjálfsmat hans. Þrátt fyrir að ákvæðinu væri fyrst og 

fremst ætlað að vernda konu gegn ofbeldi af hendi karlmanns og að jafnaði væri það 

algengasta mynd ofbeldis í nánum samböndum þá gæti verið um að ræða ofbeldi karls gegn 

öðrum karli eða ofbeldi konu gegn karli eða annarri konu. Á grundvelli þessa lagði nefndin til 

að undir aðra málsgrein féllu framangreind tilvik.
37

  

 

2.4.1.2 Setning nýs refsiákvæðis 

Þremur árum eftir að framangreind skýrsla kvennaofbeldisnefndarinnar var gefin út lagði 

vinnumálaráðaráðherra Svíþjóðar fram frumvarp sem meðal annars hafði að geyma tillögur 

                                                 
34

 Vefsíða sænskra stjórnvalda, http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/25122. 
35

 Vefsíða sænskra stjórnvalda, http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/25122. Á sænsku nefndist hið nýja 

lagaákvæði Kvinnofridsbrott. 
36

 Vefsíða sænskra stjórnvalda, http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/25122. 
37

 Vefsíða sænskra stjórnvalda, http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/25122. 
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um breytingar á sænsku hegningarlögunum.
38

 Þar kom fram tillaga um að nýtt ákvæði, 

ákvæði 4a, yrði innleitt í fjórða kafla sænsku hegningarlaganna. Með ákvæðinu væri stefnt að 

því að ná utan um endurteknar og refsiverðar ávirðingar, sem beindust gegn konum í nánum 

samböndum, sbr. 2. mgr. ákvæðisins, kvennafriðarbrot.
39

 Einnig að undir refsivernd 

ákvæðisins féllu börn og aðrir nákomnir, sbr. 1. mgr. ákvæðisins, friðarbrot.
40

 Við refsimatið 

ætti sér í lagi að horfa til hinnar endurteknu eða kerfisbundnu háttsemi.
41

 Frumvarpið var 

samþykkt með lögum nr. 393/1998 (lag om ändring i brottsbalken).  

Ári síðar, þann 19. júní 1999, lagði dómsmálaráðherra Svíþjóðar fram frumvarp til 

breytinga á hinni nýju grein svo hún samræmdist betur hinum upphaflegu markmiðum.
42

 Var 

það gert í kjölfar niðurstöðu dóms Hæstaréttar Svíþjóðar, NJA 1999, bls 102. Í því máli hafði 

Hæstiréttur komist að þeirri niðurstöðu að miðað við orðalag hins nýja ákvæðis yrði hinn 

ákærði áður að hafa framið ofbeldisverknaði umfram þá sem ákært væri fyrir í það skiptið svo 

hægt væri að dæma hann sekan á grundvelli hins nýja ákvæðis. Var talið að með þessari 

túlkun Hæstaréttar hefði gildissvið ákvæðisins verið þrengt á þann veg að brot, sem 

upphaflega áttu að falla undir ákvæðið, féllu utan refsiverndar þess.
43

 Frumvarpið var 

samþykkt með lögum nr. 845/1999 (lag om ändring i brottsbalken). Með framangreindum 

breytingum hljómar hið nýja ákvæði svo: 

 

Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4 eller 6 kap. mot en närstående eller tidigare 

närstående person, döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad 

kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada 

personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse, lägst sex månader och högst 

sex år. 

 

Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han är 

eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under 

äktenskapsliknande förhållanden, skall i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till 

samma straff.  

 

Í greinargerð með frumvarpinu var bent á að brýn þörf væri á sérstöku ákvæði sem tæki til 

brota, sem beindust gegn persónum í nánum samböndum og einkenndust af því að vera ætlað 

að brjóta persónuna kerfisbundið niður. Með slíku ákvæði væri lögð áhersla á hversu alvarleg 

þessi brot væru og heildarsýn yfir stöðu þolandans fengist. Á grundvelli þessa var því lagt til 

að sett yrði nýtt ákvæði sem sérstaklega myndi gera langvarandi og ítrekaðar ávirðingar gegn 

                                                 
38

 Frumvarpið ber nafnið Kvinnofrid. 
39

 Á sænsku kallast brotið Grov kvinnofridskränkning. 
40

 Á sænsku kallast brotið Grov fridskränkning.  
41

 Prop. 1997/98:55,  bls. 1. 
42

 Frumvarpið ber nafnið Ändring av fridskränkningsbrotten. 
43

 Prop. 1998/99:145, bls. 9. 
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annarri manneskju refsiverðar þegar meðferðin væri hluti af röð brota sem hvert og eitt væri 

refsivert. Þau brot sem ákvæðið tæki til, þyrftu einnig að falla undir verknaðarlýsingu 

refsiákvæðanna í þriðja, fjórða og sjötta kafla sænsku hegningarlaganna þar sem ætlunin var 

að ná til þeirra refsiverðu verknaða sem taldir voru dæmigerðir þegar um brot gegn friðhelgi 

einstaklingsins var að ræða. Sem dæmi má nefna ofbeldi, ólögmætar þvinganir, hótanir, 

húsbrot og kynferðisbrot. Bent var á að yfirleitt væri um að ræða tiltölulega alvarleg brot en 

engu að síður gæti refsiábyrgð stofnast vegna brota sem hvert um sig teldust vera minni háttar 

en væru liður í að valda alvarlegum skaða á sjálfsmynd þolandans. Hins vegar var talið að á 

grundvelli lögmætisreglunnar væri varhugavert að undir ákvæðið félli minni háttar andlegt 

ofbeldi. Slík lagasetning væri allt of ónákvæm og víðtæk. Auk framangreinds, þyrftu brotin að 

hafa gerst á tilteknu tímabili og ítrustu tímamörk, hvað það varðaði, miðuðust við 

fyrningartíma hins nýja ákvæðis eða 10 ár, sbr. fyrningarákvæði sænsku hegningarlaganna. 

Þegar upphafstími fyrningarfrests væri ákveðinn þyrfti að hafa í huga að brotið væri ekki 

framhaldsbrot heldur að um væri að ræða fjölda sjálfstæðra refsiverða brota.
44

  

Hið nýja ákvæði felur í sér að í stað þess að litið sé til hvers og eins brots og dæmt á 

grundvelli þeirra, er dæmt á grundvelli hins nýja ákvæðis að því tilskyldu að skilyrði þess séu 

uppfyllt. Litið er á þau brot, er falla undir hið nýja ákvæði sem eitt brot. Að auki eru 

sönnunarkröfur samkvæmt hinu nýja ákvæði ekki mjög strangar þar sem ekki er gerð sú krafa 

að gert sé grein fyrir hverju einstöku broti, til að mynda hvað varðar nákvæma tíma- og 

staðsetningu. Er þetta í samræmi við þá dómaframkvæmd sem myndast hefur í sænskum rétti 

að líta skuli á sams konar brot sem eina heild, sbr. dóma Hæstaréttar Svíþjóðar, NJA 1991, 

bls. 83 og NJA 1992, bls. 446.
45

 Í hvorugum þessara dóma var gerð krafa um að gefa þyrfti 

upp upplýsingar eða nákvæma tíma- og staðsetningu varðandi hvern einstakan verknað til að 

sönnunarkrafan væri uppfyllt.
46

 

Líta skal til almennra reglna um brotasamsteypu í þessum málum þegar slíkt á við. Gróf 

brot, til að mynda alvarlegar líkamsmeiðingar, mannrán, frelsissvipting eða gróf kynferðisbrot 

falla því ekki undir ákvæðið. Að jafnaði er refsihámarkið þyngra í þessum brotum heldur en í 

hinu nýja ákvæði og því er dæmt sérstaklega á grundvelli þeirra. Í tilvikum þar sem hinn 

refsiverði verknaður fellur bæði undir verknaðarlýsingu nýja ákvæðisins og annars ákvæðis 

                                                 
44

 Prop. 1997/98:55, bls. 78-79 og 131. 
45

 Fyrri dómurinn fjallaði um ofbeldi og nauðgun en hinn síðari um kynferðisbrot föður gegn dóttur sinni. 
46

 Prop. 1997/98:55,  bls. 75-76, 80-81 og 134. 
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sem hefur þyngri refsimörk, t.d. grófar líkamsmeiðingar, skal dæma á grundvelli þyngra 

ákvæðisins í samræmi við framangreindar reglur.
47

 

Við undirbúning og gerð ákvæðisins voru skiptar skoðanir hvort ákvæðið ætti að vera 

kynbundið eða taka til beggja kynja. Tekin var sú ákvörðun að þrátt fyrir að í flestum tilvikum 

væru það karlar sem brytu gegn konum þá yrði ákvæðið ekki kynbundið fremur en önnur 

ákvæði sænsku hegningarlaganna. Með þessu væri refsivernd ákvæðisins aukin þar sem aðrir 

en konur nytu verndar þess, til að mynda börn eða fyrrum makar eða sambúðaraðilar. Hins 

vegar gæti skipt máli að skilja frá þau tilfelli þegar um væri að ræða brot karls gegn konu sem 

hann væri giftur, hefði verið giftur, eða eftir atvikum í sambúð með og því tæki önnur 

málsgrein ákvæðisins, „grov kvinnofridskränkning“ til slíkra tilfella. Slík skipting ákvæðisins 

gæti verið mikilvæg til að rannsaka ofbeldi karla á hendur konum í nánum samböndum og 

gera það sýnilegt. Hvað refsivernd ákvæðisins að öðru leyti varðaði, þá var talið að með 

hugtakinu „närstående eller tidigare närstående person“ væri fyrir það fyrsta átt við 

einstakling sem gerandi hefði verið í nánu sambandi við, til dæmis maki, fyrrum maki eða 

eftir atvikum sambúðaraðili. Í annan stað væri um að ræða einstaklinga sem væru geranda 

með öðrum hætti nákomnir til dæmis foreldrar, systkini og aðrir nákomnir ættingjar. Auk þess 

félli undir hugtakið börn eða stjúpbörn, einnig fyrrum stjúpbörn.
48

  

Í ákvæðinu, eins og það var samþykkt með lögum nr. 393/1998, kom fram krafa um að 

verknaðurinn hefði verið þáttur í ítrekuðum ávirðingum, sbr. orðalagið „gärningarna varit ett 

led i en upprepad kränkning“.
49

 Miðað við framangreint orðalag var talin hætta á að ákvæðið 

yrði skilið á þann veg að innan þess féllu verknaðir sem teldust lögmætir en slíkt stríddi gegn 

lögmætisreglunni. Í ljósi hennar var ekki talið gerlegt þegar ákært væri fyrir hið nýja ákvæði 

að auk hinna refsiverðu verknaða væri vísað til löglegra verknaða til stuðnings eða sem 

sönnun um að ítrekaðar ávirðingar hefðu átt sér stað. Aftur á móti væri staðan önnur þegar um 

refsiverða verknaði væri að ræða. Verknaðir, sem væru liðir í hinum ítrekuðu ávirðingum er 

einkenndi ofbeldi í nánum samböndum en ofbeldismunstrið kæmi ekki fram í dagsljósið fyrr 

en eftir að gerandi hefði gerst brotlegur í nokkur skipti og jafnvel hlotið dóm í einhverjum 

tilfella. Ef ekki væri heimilt að vísa til slíkra verknaða til að sýna fram á ofbeldismunstrið og 

að það hefði verið liður í ítrekuðum ávirðingum, væri hætta á að of lítið tillit yrði tekið til 

                                                 
47

 Prop. 1997/98:55, bls. 80 og  134. 
48

 Prop. 1997/98:55, bls. 83 og 132. 
49

 Orðalagi ákvæðisins var breytt með lögum nr. 845/1999 og meðal annars var orðinu „varit“ var skipt út fyrir 

orðið „utgjort“. 
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stöðu konunnar og ofbeldisins sem heild.
50

 Í dómi Hæstaréttar Svíþjóðar, NJA 1999, bls. 102,  

var framangreind túlkun á ákvæðinu staðfest.
51

 

Í orðalaginu ítrekaðar ávirðingar eða „upprepad kränkning“ felst að um er að ræða 

verknaði sem beinast gegn friðhelgi einstaklingsins og eiga sér ítrekað stað. Það fer eftir 

alvarleika verknaðarins hversu mörg atvik þarf til að framangreint skilyrði sé uppfyllt en því 

alvarlegri sem verknaðurinn er, því færri þarf til. Um hlutlægt skilyrði er að ræða og þarf 

ásetningur að hafa verið fyrir hendi. Auk framangreinds skilyrðis er gerð krafa um að 

háttsemin hafi verið til þess fallin að skaða alvarlega sjálfsmat einstaklingsins, sbr. orðalagið 

„allvarligt skada personens självkänsla“. Telja verður að flest þeirra brota sem falla undir 

ákvæðið uppfylli framangreint en þegar brotin eru minni háttar kæmi það til dæmis til álita 

þegar þau eru hluti af því ferli sem leiðir til þess að einstaklingurinn brotnar niður. Orðalagið 

„ägnade att“ vísar til þess að verknaðurinn, almennt séð, er til þess fallinn að valda 

alvarlegum skaða en ekki er gerð sú krafa að svo hafi verið í raun. Að auki er ekki gerð sú 

krafa að ásetningur gerandans hafi náð til slíkra afleiðinga heldur er nægjanlegt að 

ásetningurinn hafi tekið til verknaðarins sem slíks.
52

 

 

2.4.1.3 Reynslan af hinu nýja refsiákvæði 

Í skýrslu, frá árinu 2000, sem gerð var á vegum Brottsförebyggande rådet, var farið yfir 

hvernig hið nýja ákvæði hefði reynst.
53

 Í ljós kom að reynslan af ákvæðinu var blönduð. 

Annars vegar var reynsla ákæruvaldsins sú að 40% af kærðum brotum voru felld niður annað 

hvort hjá lögreglu eða ákæruvaldi. Algengasta ástæða niðurfellingar voru vandamál við 

sönnun en að mati ákæruvaldsins var frásögn þolanda ein og sér ekki fullnægjandi til að hægt 

væri að ákæra í málinu. Önnur gögn þyrftu að koma til, til dæmis framburður vitna. Hins 

vegar var talið að markmið ákvæðisins, að litið yrði á minni háttar ítrekuð brot sem alvarleg 

brot, hefði ekki náðst þar sem þeir gerendur er sakfelldir voru á grundvelli ákvæðisins höfðu 

framið tiltölulega alvarleg brot. Aftur á móti þyngdist refsing fyrir ítrekuð ofbeldisbrot og 

aðrar ávirðingar með tilkomu ákvæðisins. Að meðaltali hafði fangelsisrefsing fyrir brot sem 

flokkuðust undir gróf kvennafriðarbrot verið 7 ½ mánuður en með tilkomu hins nýja ákvæðis 

hækkaði meðaltalið í 12 mánuði.  Af þessu má ráða að dómstólar líti á þessi brot sem alvarleg 

brot.
54

 Ekki er að sjá að gefin hafi verið út önnur sambærileg skýrsla á vegum 

                                                 
50

 Prop. 1997/98:55, bls. 81-82 og 133. 
51

 Prop. 1998/99:145, bls. 7. 
52

 Prop. 1997/98:55, bls. 133. 
53

 Skýrslan heitir Grov kvinnofridskränkning. En kartläggning. BRÅ-rapport 2000:11. 
54

 BRÅ-rapport 2000:11, bls. 9 og 29-30. 
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Brottsförebyggande rådet sem er miður þar sem að tiltölulega skammur tími hafði liðið frá 

setningu lagaákvæðisins og þar til nefnd skýrsla var gerð.  

 

2.4.2 Noregur  

Fram hefur komið að síðustu ár og áratugi hefur orðið mikil vakning meðal þjóða og 

alþjóðasamfélagsins í heild sinni hvað varðar ofbeldi gegn konum og börnum, þar á meðal 

heimilisofbeldis og hefur Noregur ekki farið varhluta af því. Á grundvelli alþjóðlegra 

skuldbindinga sem Noregur hefur gengist undir hefur mikil vinna verið innt af hendi í Noregi 

á þessu sviði bæði innanlands sem og á alþjóðlegum grundvelli. Áætlanir hafa verið gerðar, 

skýrslur gefnar út, ýmis konar tillögur lagðar fram, lagafrumvörp samþykkt, rannsóknir 

framkvæmdar og nefndir settar á fót, allt því skyni að stemma stigu við ofbeldi gagnvart 

konum og börnum og styrkja stöðu þeirra sem fyrir slíku ofbeldi verða.
55

  

 

2.4.2.1 Aðdragandi að setningu nýs refsiákvæðis 

Stofnun kvennaofbeldisnefndar þann 29. ágúst 2001 var einn liður í framangreindri vinnu.
56

 

Megin viðfangsefni nefndarinnar var úttekt á stöðu þeirra kvenna sem væru þolendur 

líkamlegs og andlegs ofbeldis og hótana af hálfu sambúðaraðila eða fyrrum sambúðaraðila. 

Einnig að styrkja stöðu þolenda til að mynda með því að leggja fram tillögur að endurbótum á 

regluverkinu og koma á og endurbæta fyrirbyggjandi úrræði. Við störf sín skilgreindi nefndin 

hugtakið ofbeldi gegn konum af hálfu sambúðaraðila eða fyrrum sambúðaraðila þannig að 

undir það félli líkamlegt, andlegt og kynferðislegt ofbeldi, þar á meðal nauðgun. Þá var 

athyglinni beint að tilfellum þar sem ofbeldisverkin eru hluti af munstri sem einkennir 

sambandið.
57

 Þann 4. desember 2003 skilaði nefndin niðurstöðum sínum til dóms- og 

lögreglumálaráðuneytisins í formi skýrslu.
58

  

Í skýrslunni benti nefndin á að samkvæmt þágildandi norskum rétti væru ekki sérstök 

lagaákvæði sem tækju til ofbeldis gagnvart konum heldur væri ofbeldi í nánum samböndum 

heimfært undir þau refsiákvæði norsku hegningarlaganna nr. 10/1902 (straffeloven) sem 

almennt tækju til líkamsmeiðinga eða eftir atvikum til hótunarbrots. Auk ofbeldisákvæðanna 

væri háttsemin jafnframt felld undir verknaðarlýsingu annarra ákvæða, til að mynda undir 

nauðgunarákvæði. Þá vakti nefndin athygli á því að samfara refisverðum athöfnum af hálfu 

                                                 
55

 NOU 2003:31, bls 18-20. 
56

 Heiti nefndarinnar á norsku er Kvinnevoldsutvalget. 
57

 NOU 2003:31, bls. 17 og 35. Þá var það í höndum nefndarinnar að meta hvort rannsóknin tæki einnig til 

ofbeldis milli annarra nákominna og tók nefndin þá afstöðu að fella undir ofbeldi af hálfu annarra fjölskyldu-

meðlima, til að mynda ofbeldi milli barns og föður eða móður og fullvaxins sonar, sbr. bls. 23 og 37 í skýrslunni. 
58

 Skýrslan ber nafnið NOU 2003:31. Retten til et liv uten vold. Menns vold mot kvinner i nære relasjoner. 
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geranda í garð þolanda í ofbeldissamböndum væri algengt að maðurinn viðhefði háttsemi 

gagnvart konunni sem yfirleitt teldist lögleg en væri liður í þeirri valdbeitingu sem hún yrði 

fyrir. Sem dæmi um athafnir af þessu tagi væri að taka síma af konunni og neita henni um að 

hringja eða banna henni að hitta ættingja. Benti nefndin á að í norskri löggjöf skorti bæði 

lagaákvæði er tæki til andlegs ofbeldis og lagaákvæði sem næði yfir hótanir um minni háttar 

líkamsmeiðingar og væri oft liður í valdbeitingunni. Jafnframt var það mat nefndarinnar að sá 

galli væri á norskri löggjöf að refsiákvæðin næðu ekki utan um hið flókna og margslungna 

vandamál sem ofbeldi í nánum samböndum væri. Lagði nefndin áherslu á að fjöldi 

ofbeldisverknaða, það að konan lifði stöðugt í ótta við að verða beitt ofbeldi, einkenndi 

ofbeldi í nánum samböndum. Mikilvægt væri því að réttarvörslukerfið horfði ekki á ofbeldið 

og hótanirnar sem einstök tilvik eða brot heldur að horft yrði á heildarmyndina og með því 

væri náð utan um valdníðsluna.
59

  

Í ljósi framangreinds fjallaði nefndin um hvort taka ætti upp sérstakt refsiákvæði, jafnvel 

að sænskri fyrirmynd, sem tæki til ofbeldis gegn konum í nánum samböndum og rök með og 

á móti slíkri lagasetningu. Benti nefndin á að skiptar skoðanir væru í Svíþjóð um hversu vel 

sænska ákvæðið hefði reynst en tiltók jafnframt að í raun væri of snemmt að segja til um 

árangur þess þar sem of stuttur tími væri liðinn frá lagasetningunni. Þá kom fram að reynslan í 

Svíþjóð væri að sönnunarstaðan í þessum málaflokki væri erfið en að mati nefndarinnar ætti 

erfið sönnunarstaða ekki ein og sér að koma í veg fyrir setningu nýs lagaákvæðis. Einnig var 

bent á að lögfesting sænska ákvæðisins hefði haft í för með sér hertari viðurlög í þessum 

málaflokki. Taldi nefndin að yrði sambærilegt ákvæði tekið upp í Noregi yrði þróunin sú 

sama og í Svíþjóð og væri það æskilegt. Þessu til viðbótar var talið að lögfesting nýs ákvæðis 

hefði ekki einungis réttarleg áhrif í för með sér heldur einnig fyrirbyggjandi og táknræn áhrif. 

Með þessu væri samfélaginu send skýr skilaboð um að brot af þessu tagi væru litin 

alvarlegum augum. Jafnframt var vísað til þess að Noregur hefði skuldbundið sig að 

þjóðarrétti til að berjast gegn brotum af þessu tagi. Með vísan til alls framanritaðs var 

niðurstaða nefndarinnar að innleiða ætti nýtt refsiákvæði sem tæki til ofbeldis gegn konum í 

nánum samböndum. Ákvæði, sem bæði næði utan um hið margslungna fyrirbæri sem ofbeldið 

er og að undir það félli andlegt ofbeldi.
60

 

Auk framangreindrar skýrslu var á ýmsum vettvangi fjallað um þörf fyrir sérstakt 

lagaákvæði um ofbeldi í nánum samböndum. Sem dæmi má nefna að í júní 2004 lögðu 
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stjórnvöld fram þriggja ára aðgerðaráætlun undir nafninu ofbeldi í nánum samböndum.
61

 Í 

áætluninni kom fram að stjórnvöld hefðu hug á að rannsaka hvort þörf væri á nýju 

refsiákvæði sem næði utan um hið flókna fyrirbæri sem ofbeldi í nánum samböndum er.
62

 Þá 

kom fram í nefndaráliti fastanefndar um dómsmál að nefndin teldi þörf á sérákvæði í 

hegningarlögunum um ofbeldi í nánum samböndum og óskaði eftir því að sú vinna sem þegar 

væri í gangi fengi forgang hvað þetta efni varðaði.
63

 Norska Stórþingið samþykkti 

framangreinda tillögu nefnarinnar með ályktun þann 26. apríl 2005, sbr. anmodningsvedtak 

nr. 331.
64

 

 

2.4.2.2 Setning nýs refsiákvæðis 

Á grundvelli skýrslu kvennaofbeldisnefndarinnar og annarra tillagna lagði dómsmálaráðherra 

Noregs fram frumvarp árið 2005 sem meðal annars hafði að geyma tillögur um breytingar á 

norsku hegningarlögunum.
65

 Þar kom fram tillaga að breytingu á þágildandi 219. gr. 

hegningarlaganna. Frumvarp þetta náði ekki fram að ganga en breytingartillagan var lögð 

fram á ný í frumvarpi mánuði síðar þar sem vísað var til fyrra frumvarps varðandi 

athugasemdir og tillögur.
66

 Frumvarp þetta var samþykkt með lögum nr. 131/2005 (lov om 

oppheving av lausgjengarlova og om endringar i straffelova o.a. (eige straffebod mot vald i 

nære relasjonar o.a.)). Hið nýja ákvæði hljóðar svo:  

 

Den som ved å true, tvinge, begrense bevegelsesfriheten til, utøve vold mot eller på annen 

måte krenke, grovt eller gjentatt mishandler 

a) sin tidligere eller nåværende ektefelle, 

b) sin eller tidligere eller nåværende ektefelles slektning i rett nedstigende linje, 

c) sin slektning i rett oppstigende linje, 

d) noen i sin husstand, eller 

e) noen i sin omsorg 

straffes med fengsel inntil 3 år.  
 

Dersom mishandlingen er grov eller fornærmede som følge av handlingen dør eller får 

betydelig skade på legeme eller helse, er straffen fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av 

om mishandlingen er grov, skal det særlig legges vekt på om den har vart over lang tid og 

om det foreligger forhold som nevnt i § 232.  
 

Medvirkning straffes på samme måte. 
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Í frumvarpinu var farið yfir þágildandi löggjöf sem snerti ofbeldi í nánum samböndum og 

hvernig hún hefði reynst í framkvæmd en að auki var þeirri spurningu velt upp hvort þörf væri 

á sérstöku lagaákvæði um ofbeldi í nánum samböndum og hvernig best væri að útfæra slíkt 

ákvæði. Fram kom að þrátt fyrir að þágildandi 219. gr. norsku hegningarlaganna tæki að 

einhverju leyti til ofbeldis í nánum samböndum, líkamlegs sem andlegs, þá væri ákvæðið 

óaðgengilegt, gamaldags og hefði að geyma flókin skilyrði. Þessu til viðbótar hefði 

framkvæmdin verið sú að beita almennum ákvæðum er varða líkamsmeiðingar fremur en að 

beita 219. gr. þegar um mál af þessu tagi væri að ræða. Hins vegar væri talið að framangreind 

ákvæði næðu ekki með fullnægjandi hætti utan um ofbeldi í nánum samböndum líkt og 

sérstakt ákvæði myndi gera. Því væri þörf á ákvæði sem tæki til andlegs ofbeldis sem oft 

einkenndi ofbeldi í nánum samböndum og félli að hluta til utan gildissviðs gildandi laga, sem 

og hótanir um minni háttar líkamsmeiðingar þegar þær væru hluti af kerfisbundinni 

valdníðslu.
67

  

Skiptar skoðanir voru um það hvort setja ætti nýtt og sértækt ákvæði um ofbeldi í nánum 

samböndum eða hvort breyta ætti gildandi ákvæði. Farin var sú leið í frumvarpinu að breyta 

219. gr. norsku hegningarlaganna í verulegum atriðum, þannig að í raun yrði það nýtt ákvæði 

að formi og efni til enda þótti tilgangslítið að innleiða sérstakt ákvæði sem stæði við hlið 

þágildandi 219. gr. Var það ósk manna að hið nýja ákvæði næði utan um ofbeldi í nánum 

samböndum og því væri hægt að beita því einu og sér. Það væri ekki nema að hámarks refsing 

í öðru refsiákvæði væri þyngri að til greina kæmi að beita því ásamt 219. gr. eða að um 

kynferðisbrot væri að ræða.
68

 

Í frumvarpinu var tekið fram að þrátt fyrir að í flestum málum, sem varða ofbeldi í nánum 

samböndum, sé um að ræða ofbeldi karls gegn konu þá væri ekki hægt að einskorða 

refsiákvæðið við slík tilfelli. Um fleiri tilfelli væri að ræða, til að mynda ofbeldi gagnvart 

barni, ofbeldi í samböndum samkynhneigðra, ofbeldi gagnvart öldruðum, ofbeldi konu gegn 

karli og ofbeldi fullorðins barns gegn foreldrum sínum. Í ljósi þessa var lagt upp með að 

ákvæðið yrði ekki kynbundið enda hefði það engin áhrif á réttarvernd gagnvart konum. Þá var 

bent á það að þágildandi 219. gr. verndaði maka og börn jafnvel þó þau væru ekki lengur 

heimilisföst þar til að skilnaður gengi í gegn. Með hinu nýja ákvæði var ákveðið að færa út 

refsiverndina þannig að undir það féllu einnig fráskildir makar, stjúpbörn og aðrir ættingjar í 
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fyrsta lið upp. Einnig var ákveðið að refsivernd hins nýja ákvæðis, líkt og hið eldra hafði gert, 

næði yfir aðra þá sem væru í umsjá eða á heimili geranda.
69

 

Eins og nefnt var hér að framan þóttu skilyrði 219. gr. flókin og gamaldags og því ekki 

ástæða til að taka þau upp í nýja ákvæðið. Sem dæmi má nefna skilyrðið að þolandi hefði 

vegna sjúkdóms, aldurs eða af öðrum ástæðum ekki getað hjálpað sér sjálfur enda hafði 

Hæstiréttur Noregs einnig slegið því föstu, sbr. Rt. 2005, bls. 929, að þetta skilyrði ætti ekki 

við um barn eða maka/sambúðaraðila. Þá var lagt til að ekki yrði litið svo á að brotið hefði 

verið gegn skyldum eða kvöðum, líkt og gamla ákvæðið kvað á um. Í hinu nýja ákvæði yrði 

útlistað nánar hvers konar háttsemi teldist ólögleg með það að markmiði að ákvæðið tæki til 

fleiri tilfella en hinna hefðbundnu ofbeldistilvika. Því var lagt til að undir hið nýja ákvæði félli 

sú háttsemi að hóta, þvinga, takmarka svigrúm einstaklings, beita valdi eða á annan hátt brjóta 

gegn nákomnum. Með orðalaginu „á annan hátt brjóta gegn“ var talið að ákvæðið næði til 

tilfella eins og andlegs ofbeldis og hótunar um líkamsárás, sem samkvæmt þágildandi löggjöf 

féll utan gildissviðs hinna almennu líkamsmeiðingarákvæða og hótana en væri liður í hinni 

kerfisbundnu valdníðslu. Þá var lögð áhersla á það í frumvarpinu að að hið nýja ákvæði, líkt 

og þágildandi 219. gr., væri samhverft brot, þ.e. að afleiðingar brota gegn ákvæðinu þyrftu 

ekki að hafa í för með sér líkamlegan eða heilsufarslegan skaða. Því þyrfti ekki að sýna fram á 

hversu mikinn skaða þolandi hefði hlotið vegna hins andlega ofbeldis en yrði sýnt fram á 

verulegt tjón á heilsu eða líkama þolanda myndi það hafa í för með sér þyngri refsingu.
70

 

Jafnframt var fjallað um hvort taka ætti upp í hið nýja ákvæði skilyrði um að brotið þyrfti 

að vera ítrekað eða gróft, líkt og þágildandi 219. gr. gerði kröfu um. Fram kom að í sjálfu sér 

væri eitt brot gegn einhverju skilyrða 219. gr. nóg til að ákvæðið tæki til háttseminnar þar sem 

slíkt brot gæti verið nægilegt til að skapa ótta hjá þolanda um að slíkt myndi endurtaka sig. 

Hins vegar væri það fjöldinn og hversu margslungið ofbeldið væri sem einkenndi ofbeldi í 

nánum samböndum og því væri mikilvægt að ekki væri litið á ofbeldi og hótanir sem einstakt 

tilfelli. Einnig hefði Hæstiréttur Noregs lagt áherslu á að valdníðslan næði yfir tiltekið tímabil, 

sbr. Rt. 2004, bls 844. Á grundvelli þessa var ákveðið að gera þá kröfu að brot gegn ákvæðinu 

þyrfti að vera ítrekað eða gróft sem leiðir til þess að einstök minni háttar tilvik falla utan þess. 

Þó var tekið fram í frumvarpinu að þrátt fyrir að það ætti sérstaklega að beita hinu nýja 

ákvæði þegar um ítrekuð brot væri að ræða þá gæti það einnig komið til álita þó svo hafi ekki 

verið. Ætti það einna helst við í tilfellum þar sem að brotið teldist gróft. Við matið væri 

annars vegar litið til hversu gróft brotið var hlutlægt séð og hins vegar hvort brotið olli ótta 
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hjá þolandanum um að það myndi endurtaka sig. Að endingu var það lagt til að 

hámarksrefsing yrði hækkuð úr tveimur í þrjú ár en í alvarlegum tilfellum væri refsiramminn, 

líkt og áður, sex ár. Þá var ákveðið að hlutdeild í broti sem þessu væri áfram refsiverð.
71

 

 

2.4.3 Danmörk 

Í Danmörku er litið á ofbeldi gegn konum sem afbrot en á árum áður var það talið vera 

einkamál og ekki á ábyrgð hins opinbera að grípa inn í. Á síðustu árum hefur viðhorfið gegn 

þessum málaflokki breyst og nú er litið á þessa tegund ofbeldis sem brot á mannréttindum. 

Einnig hefur alþjóðasamfélagið viðurkennt þetta ofbeldi sem mannréttindabrot og að það sé á 

ábyrgð ríkisins að berjast gegn því. Á alþjóðavettvangi hafa ýmsir samningar verið gerðir og 

tilmæli gefin út varðandi málefnið sem leggja skyldur á einstök ríki að koma með sérstök 

úrræði sem beinast að því að koma í veg fyrir ofbeldi gegn konum og hefur Danmörk gengist 

undir slíkar skuldbindingar. Á grundvelli framangreindra skuldbindinga hefur töluverð vinna 

verið innt af hendi, til dæmis hafa kvennaathvörf verið stofnuð víðsvegar um landið, horft 

hefur verið í auknu mæli til barna sem búa við ofbeldi í fjölskyldum og rannsókn þessara mála 

hefur verið gerð markvissari. Aftur á móti hefur ekki verið talin þörf á að breyta dönsku 

hegningarlögunum nr. 126/1930 (straffeloven) til þess að hinar alþjóðlegu skuldbindingar, 

hvað varðar ofbeldi gegn konum teljist uppfylltar.
72

  

Dönsk stjórnvöld hafa sett fram aðgerðaráætlanir í því skyni að koma í veg fyrir ofbeldi 

sem beinist gegn konum og börnum í fjölskyldum. Fyrsta aðgerðaráætlunin var sett fram 2. 

mars 2002 og var hún til þriggja ára.
73

 Þar var lögð áhersla á að ofbeldi á heimili væri ekki 

liðið og þörf væri á áhrifaríkum og þverfaglegum aðgerðum til að bæta stuðning við þolanda 

og berjast gegn ofbeldi á heimilum. Bent var á að sjaldnast væri um einstakt tilvik að ræða 

heldur bæri að líta á ofbeldi gegn konum sem ferli eða ástand er bryti niður sjálfsvirðingu 

þolandans og ylli líkamlegum sem andlegum skaða. Þá væri mjög mikilvægt að horfa til barna 

sem upplifðu ofbeldi í fjölskyldum þar sem slíkt gæti haft varanleg áhrif á þau. Meðal 

markmiða áætlunarinnar var að sjá til þess að þolandinn fengi þann stuðning sem hann 

þarfnaðist, sjá til þess að stjórnvöld yrðu betur í stakk búin til að takast á við ofbeldi af þessu 

tagi, stöðva það og bæta fyrirbyggjandi aðgerðir.
74

 Aðgerðaráætluninni var fylgt eftir árið 
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2005 með nýrri fjögurra ára áætlun þar sem starfinu var haldið áfram með áherslu á stöðu 

barna og unglinga, kvenna af erlendum uppruna og karla sem geranda.
75

 

Í dönskum hegningarlögum er ekki að finna sambærileg ákvæði, er varða ofbeldi í nánum 

samböndum, líkt og sænsk og norsk stjórnvöld hafa nýlega innleitt í þarlend hegningarlög. Í 

dönskum hegningarlögum er ofbeldi refsivert, sbr. 244.-249. gr. þeirra. Ákvæðin eru ekki 

kynbundin utan 245. gr. a. sem gerir umskurð á konum refsiverðan. Ákvæðin eru 

svohljóðandi:
76

  

 

244. Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes 

med bøde eller fængsel indtil 3 år.  
 

245. Den, som udøver et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter eller gør 

sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb 

haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særlig 

skærpende omstændighed.  
 

Stk. 2. Den, som uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde tilføjer en anden person skade på 

legeme eller helbred, straffes med fængsel indtil 6 år.  
 

245 a. Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden 

måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 

år.  
 

246. Har et legemsangreb, der er omfattet af § 245 eller § 245 a, været af en så grov 

beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger særdeles 

skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år.  
 

247. Begås nogen af de lovovertrædelser, der er nævnt i §§ 244-246, af en person, der 

tidligere er dømt for forsætligt legemsangreb eller for en forbrydelse, der har været 

forbundet med forsætlig vold, kan straffen forhøjes med indtil det halve.  
 

Stk. 2. Det samme gælder, når en lovovertrædelse som nævnt i §§ 244-246 begås over for 

en person, der efter karakteren af sit arbejde er særlig udsat for vold.  
 

248. For legemsangreb under slagsmål, eller når den angrebne har øvet gengæld mod 

angriberen, kan straffen under særlig formildende omstændigheder bortfalde.  
 

249. Den, som uagtsomt tilføjer nogen betydelig skade på legeme eller helbred, straffes 

med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder 

med fængsel indtil 8 år. Er forholdet begået i forbindelse med spirituskørsel eller særlig 

hensynsløs kørsel, anses dette som en særlig skærpende omstændighed.  
 

Minni háttar líkamsárásir falla undir gildissvið 244. gr. Ákvæðið krefst ásetnings, sbr. 19. gr. 

hegningarlaganna og nær til allra venjulegra ofbeldisverknaða. Aðaláherslan er lögð á 

yfirbragð verknaðarins en minna litið til afleiðinganna. Ákvæðið nær hins vegar ekki yfir 
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verknaði, sem særa blygðunarkennd einstaklings eða verknaði sem beinast gegn persónufrelsi 

manna eða æru. Utan gildissviðs ákvæðisins falla einnig sálræn áhrif. Þolandi þarf ekki að 

upplifa líkamlegan sársauka til þess að verknaður falli undir 244. gr. Sem dæmi má nefna að 

undir ákvæðið fellur að fjarlægja hár af höfði einstaklings. Þá fellur lítilsháttar áreiti, til 

dæmis kitl og stjak utan gildissviðsins en bit og það að bregða fæti fyrir einstakling fellur 

innan þess.
77

  

Undir 245. gr. falla meiri háttar líkamsárásir og er ásetnings krafist af hálfu geranda, sbr. 

19. gr. hegningarlaganna en ekki er gerð krafa um að gerandi hafi verið meðvitaður um að 

háttsemi hans hafi verið harðskeytt. Ekki er gerð krafa um að ofbeldið hafi haft skaða í för 

með sér en slíkt getur sagt til um hversu hættulegur verknaðurinn var og hvort hann fellur 

undir ákvæðið. Orðalagið „særlig farlig karakter“ felur í sér að árásin hafi almennt verið 

hættuleg en ekki að hún hafi haft alvarlegar afleiðingar.
78

 Með orðalaginu „særligt råt eller 

brutalt“ er átt við þegar verknaðurinn beinist gegn varnarlausum einstaklingi eða ef 

verknaðurinn er sérlega harðskeyttur. Undir þetta falla einnig einstök tilvik ef árásin er 

framkvæmd á sérstaklega sársaukafullan hátt, til dæmis með hýðingum.
79

 

Orðalagið „mishandling“ tekur til tilvika þegar um er að ræða röð ofbeldistilvika sem 

spanna yfir lengri tíma og sýnir yfirburðastöðu gerandans gagnvart þolandanum sem oft er 

með einhverjum hætti háður honum. Ill meðferð á börnum fellur hér undir og einnig 

viðvarandi ofbeldi gagnvart maka eða sambúðaraðila. Þá falla sálræn atriði undir ákvæðið og 

einnig skaði á heilbrigði, meðal annars andleg áföll.
80

 

Í hegningarlögunum er að auki að finna ákvæði þar sem refsivernd ákvæðisins nær meðal 

annars til maka, barns, ættingja hans í beinan legg upp og einstaklings undir 18 ára aldri sem 

er honum háður og í hans umsjá. Ákvæði þetta er sambærilegt við 191. gr. hgl. sem fellt var 

úr gildi með lögum nr. 27/2006. Hið danska ákvæði hljóðar svo: 

 

213. Den, som ved vanrøgt eller nedværdigende behandling krænker sin ægtefælle, sit 

barn eller nogen hans myndighed eller forsorg undergiven person under 18 år eller en i 

opstigende linie beslægtet eller besvogret, eller som ved modvillig at unddrage sig en 

ham over for nogen af de nævnte personer påhvilende forsørgelses- eller bidragspligt 

udsætter dem for nød, straffes med fængsel indtil 2 år. 
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Ákvæðinu er ætlað að ná yfir verknaði sem ekki eru refsiverðir samkvæmt 24. kafla 

hegningarlaganna er fjallar um kynferðisbrot og 25. kafla, er fjallar um manndráp og líkams-

meiðingar. Fyrst og fremst er um að ræða verknaði sem væru löglegir ef ekki væri fyrir 

fjölskyldutengslin. Orðalag ákvæðisins er mjög ónákvæmt og gildissvið þess því mjög óráðið. 

Er það í höndum dómstóla að skera úr um hvers konar háttsemi heyrir undir ákvæðið. 

Ásetning þarf til að refsiskilyrði ákvæðisins sé uppfyllt, sbr. 19. gr. laganna. Hins vegar er 

ekki gerð sú krafa að gerandi hafi talið verknaðinn vera með þeim hætti sem lýst er í 

ákvæðinu, þ.e. að hann hafi til dæmis litið á athöfn sína eða athafnaleysi sem vanrækslu. 

Glappaskot getur því leitt til þess að refsing verði milduð eða felld niður.
81

  

Hvað varðar verknaði sem beinast gegn börnum og unglingum þá er þeim veitt 

viðbótarvernd í öðrum ákvæðum hegningarlaganna sem og annarra laga svo sem „lov om 

social service“. Forveri 213. gr. tók til misþyrmingar á börnum. Í framkvæmd hefur 213. gr. 

einnig náð til ýmiss konar vanrækslu og óábyrgrar meðferðar, til að mynda barna- og 

unglingadrykkju, sbr. VLT 1940, bls 176, ótímabæra þungun ungra stúlkna, sbr. VLT 1939, 

bls. 263 og að skilja börnin eftir á heimilinu án umsjónar, sbr. JD 1942, bls. 120. Að auki er 

refsivernd ákvæðisins, hvað varðar börn og unglinga, ekki bundin við það skilyrði að þau 

þurfi að vera heimilismeðlimur.
82

  

Ákvæðið nær ekki yfir ofbeldi gegn maka nema ofbeldið beri með sér illa meðferð, sbr. 

VLT 1940, bls. 313. Með vísan til dómsniðurstöðu VLT 1937, bls. 141 þá tekur ákvæðið 

einnig til ofbeldis sem beinist gegn ættingjum í beinan lið upp. Í dóminum var sonur 

sakfelldur vegna ofbeldis og hótana um ofbeldi í garð föður síns.
83

  

Umönnunar- og framfærsluskyldur 213. gr. ná bæði yfir einkaréttarlegar skyldur og 

opinberar. Samkvæmt ákvæðinu er gert að skilyrði að gerandi hafi haft efni á en skort vilja til 

að uppfylla skyldur sínar. Af dómaframkvæmd má hins vegar ráða að vægar kröfur eru gerðar 

til að sýna fram á að vanræksla geranda sé vegna mótþróa en ekki efnaskorts, sbr. Ufr. 1962, 

bls. 772.
84

 

Fræðimenn hafa töluvert gagnrýnt 213. gr. dönsku hegningarlaganna. Hafa þeir bent á að 

hún sé óskýr og úrelt enda, ef litið er til dómaframkvæmdar, hefur lítið reynt á hana fyrir 

dómstólum á síðustu árum og áratugum. Að auki hefur refsivernd ákvæðisins ekki verið virk í 

réttarframkvæmd.
85

 

                                                 
81

 Vagn Greve o.fl.: Kommenteret straffelov, bls 285 og 287. 
82

 Vagn Greve o.fl.: Kommenteret straffelov, bls 286. 
83

 Vagn Greve o.fl.: Kommenteret straffelov, bls 287. 
84

 Vagn Greve o.fl.: Kommenteret straffelov, bls 287. 
85

 Alþt. 2005-06, A deild, bls. 1746-1747. 



 

 
29 

2.4.4 Niðurstöður 

Með innleiðingu nýs ákvæðis, 4a, í sænsku hegningarlögin var stefnt að því markmiði að ná 

utan um endurteknar og refsiverðar ávirðingar gegn konum í nánum samböndum þar sem sér í 

lagi yrði horft til endurtekinnar eða kerfisbundinnar háttsemi. Orðalagi ákvæðisins var breytt 

ári eftir setningu þess. Með breytingunni var ákvæðið gert skýrara þannig að ótvírætt væri að 

eigi þyrftu önnur og fyrri ofbeldisbrot gerandans á hendur brotaþola að liggja fyrir umfram 

þau er kæmu fram í ákæru. Hins vegar er heimilt að vísa til slíkra verknaða til að sýna fram á 

ofbeldismunstur. Það fer eftir alvarleika brotsins hversu mörg brot þarf til svo að skilyrði 

ákvæðisins um ítrekaðar ávirðingar sé uppfyllt. Aftur á móti er ekki skilyrði að brotið hafi 

valdið alvarlegum skaða, nægilegt þykir að það hafi verið til þess fallið. 

Ákvæðið er ókynbundið að hluta en refsivernd 1. mgr. þess nær til kvenna, karla og barna 

sem eru eða hafa verið nákomin geranda. Undir hin nánu tengsl falla maki, fyrrum maki eða 

eftir atvikum sambúðaraðili, barn, stjúpbarn og fyrrum stjúpbarn, foreldrar, systkini og aðrir 

nákomnir ættingjar án þess að þeir séu skilgreindir frekar. 2. mgr. ákvæðisins er kynbundin 

þar sem að gerandi getur aðeins verið karl og þolandi kona sem hann er giftur, hefur verið 

giftur eða eftir atvikum í sambúð með.  

Í verknaðarlýsingu ákvæðisins kemur fram með skýrum hætti hvaða brot heyra þar undir 

og á grundvelli ákvæðisins er litið á þessi mismunandi brot sem eitt brot. Undir verknaðar-

lýsinguna falla brot ákveðinna kafla sænsku hegningarlaganna, nánar tiltekið 3. kafla, er 

fjallar um brot gegn lífi og heilsu, 4. kafla, er fjallar um brot gegn frjálsræði manna og 

friðhelgi og 6. kafla er fjallar um kynferðisbrot. Alvarlegustu brot hvers kafla, til að mynda 

alvarlegar líkamsmeiðingar, frelsissvipting og gróf kynferðisbrot, falla utan verknaðar-

lýsingarinnar, þar sem refsihámark ákvæðanna er að jafnaði þyngra en refsihámark ákvæðis 

4a. Í slíkum tilfellum skal líta til almennra reglna um brotasamsteypu, beita ákvæðunum 

samhliða og dæma á grundvelli þyngra ákvæðisins. Á grundvelli lögmætisreglunnar fellur 

minni háttar andlegt ofbeldi utan verknaðarlýsinar ákvæðisins.  

Í Noregi var gildandi 219. gr. norsku hegningarlaganna breytt þannig að það félli betur að 

nútímalegum viðhorfum og næði með heildstæðum hætti utan um það ofbeldi sem einkennir 

heimilisofbeldi. Ákvæðinu er ætlað að vera beitt einu og sér nema verknaðurinn falli undir 

refsiákvæði sem hefur hærri refsimörk eða ef um kynferðisbrot er að ræða. Ber þá að beita 

ákvæðunum samhliða. Ákvæðið er ókynbundið og undir refsivernd þess falla maki, fyrrum 

maki eða eftir atvikum sambúðaraðili, börn, stjúpbörn og fyrrum stjúpbörn, ættingjar geranda 

í fyrsta lið upp og aðrir þeir sem eru í umsjá geranda eða á heimili hans.  
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Í verknaðarlýsingu ákvæðisins kemur fram hvaða verknaðir falla undir ákvæðið en sú 

upptalning er ekki tæmandi talin, sbr. orðalagið „på annen måte krenke“. Sem dæmi um 

refsiverð brot má nefna hótanir, þvinganir og ofbeldisverknaði. Með nefndu orðalagi var 

markmiðið að ná til andlegs ofbeldis og þeirra hótana sem áður höfðu fallið utan gildissviðs 

hinna almennu ákvæða um líkamsmeiðingar og hótanir. Hin refsiverða háttsemi þarf ekki að 

hafa haft líkamlegan eða heilsufarslegan skaða í för með sér. Ákvæðið á einna helst við þegar 

um ítrekað ofbeldi er að ræða, sbr. orðalag þess en þó getur það komið til álita þrátt fyrir að 

svo sé ekki. Á það einna helst við þegar brotið er gróft.  

Dönsk stjórnvöld hafa farið aðra leið en nágrannar þeirra í Noregi og Svíþjóð í baráttu 

sinni gegn ofbeldi í nánum samböndum. Í stað þess að innleiða sérstakt ákvæði sem tekur til 

heimilisofbeldis hafa þeir sett fram aðgerðaráætlanir sem sérstaklega taka til ofbeldis gegn 

konum og börnum í nánum samböndum. Hins vegar er ofbeldi refsivert samkvæmt dönskum 

hegningarlögum. Samkvæmt þarlendum fræðimönnum er litið svo á með orðalaginu „mis-

handling“, sem er hluti af verknaðarlýsingu 245. gr. hegningarlaganna, sé átt við röð 

ofbeldistilvika er spanna yfir lengri tíma og heimilisofbeldi falli því þar undir. Einnig er litið 

svo á að undir ákvæðið falli sálræn áföll. Þá er vanræksla og niðurlægjandi meðferð á hendur 

nákomnum refsiverð, sbr. 213. gr. hegningarlaganna. Ákvæðið er talið úrelt og refsivernd 

þess hefur ekki verið virk í réttarframkvæmd. 
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3  Hugtakið heimilisofbeldi í íslensku réttarvörslukerfi 

3.1  Almennt 

Hér á landi líkt og annars staðar hefur umræða um heimilisofbeldi og ofbeldi gegn konum og 

hvernig stemma megi stigu við slíku opnast og aukist til muna á undanförnum árum og 

áratugum. Helgast það ekki síst af ötulu starfi öflugra kvennahreyfinga hérlendis sem og 

erlendis en einnig hefur íslenska ríkið skuldbundið sig að þjóðarrétti með undirritun ýmissa 

alþjóðasamninga og yfirlýsinga til að vinna markvisst gegn slíku ofbeldi.
86

 

Á ráðstefnu, er haldin var í maí 1979 af Félagsráðgjafadeild Kleppspítala, átti sér stað 

fyrsta opinbera umræðan hér á landi um ofbeldi gegn konum. Á ráðstefnunni var meðal 

annars fjallað um muninn á götuofbeldi og heimilisofbeldi og sagt frá starfsemi erlendra 

kvennaathvarfa. Sama ár var fyrsta rannsóknin á raunveruleika heimilisofbeldis gerð og bar 

hún nafnið Ofbeldi í íslenskum fjölskyldum. Rannsóknin var byggð á sjúkraskrám 

slysavarðstofu Borgarspítalans og niðurstöður hennar sýndu ótvírætt að konur á Íslandi urðu 

fyrir ofbeldi af hendi maka eða fyrrum maka. Aftur á móti var ekki hægt að meta tíðni 

ofbeldisins miðað við þá aðferðarfræði sem beitt var í rannsókninni. Að framangreindri 

rannsókn meðtaldri hafa hér á landi hvorki margar né fjölbreytilegar beinar rannsóknir verið 

gerðar á ofbeldi í nánum samböndum. Hins vegar hafa verið gerðar nokkrar smærri 

rannsóknir á umfangi heimilisofbeldis og eigindlegar rannsóknir á þolendum slíks ofbeldis.
87

 

Þá var gerð rannsókn á ofbeldi karla gegn konum árið 2008 en sú rannsókn einskorðaðist við 

konur sem þolendur en tók ekki til gerenda eða karla sem þolenda. Nánar verður fjallað um 

rannsóknina í lok þessa kafla. 

Einungis ein stór rannsókn, er náði til karla jafnt sem kvenna, hefur verið gerð á eðli og 

umfangi heimilisofbeldis. Sú rannsókn var gerð árið 1996 að frumkvæði nefndar er 

dómsmálaráðherra skipaði árið 1995 á grundvelli þingsályktunartillögu Alþingis sem lögð var 

fram á 117. löggjafarþingi 1992-1993. Birtust niðurstöður hennar í skýrslu, er lögð var fyrir 

Alþingi á 121. löggjafarþingi 1996-1997 undir heitinu Skýrsla dómsmálaráðherra um orsakir, 

umfang og afleiðingar heimilisofbeldis og annars ofbeldis gegn konum og börnum.
88

 Í 

skýrslunni var hugtakið heimilisofbeldi skilgreint á þann hátt að um væri að ræða ofbeldi sem 

konur og karlar yrðu fyrir af hálfu maka eða fyrrum maka og einskorðaðist ekki við hjón 

heldur tæki einnig til fólks í sambúð. Hins vegar féllu aðrar tegundir ofbeldis utan 
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skilgreiningarinnar, svo sem ofbeldi eða kynferðisleg misnotkun gegn börnum og ofbeldi sem 

ætti sér stað inni á heimilum eða á milli fjölskyldumeðlima.
89

 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom meðal annars fram að þrátt fyrir að heimilisofbeldi 

hér á landi væri alvarlegt vandamál reyndist það vera sjaldgæfara heldur en víða í öðrum 

löndum til dæmis Bandaríkjunum. Umfangið virtist þó svipað og niðurstöður rannsókna í 

Danmörku höfðu sýnt. Einnig staðfestu niðurstöðurnar eldri rannsóknir sem leitt höfðu í ljós 

að ofbeldi gegn konum væri á margan hátt ólíkt því ofbeldi sem karlmenn væru beittir. Fælist 

munurinn meðal annars í því að í meiri hluta tilfella væri ofbeldi gegn körlum framið af 

ókunnugum. Aftur á móti þekktu konurnar að jafnaði gerandann en rannsóknin sýndi fram á 

að í um 70% tilvika hefði konan þekkt ofbeldismanninn. Þá sýndu niðurstöðurnar að ofbeldið 

væri oft endurtekið þegar um væri að ræða ofbeldi milli maka eða sambúðaraðila.
90

 Hins 

vegar var athyglisvert að sjá að niðurstöður rannsóknarinnar leiddu einnig í ljós að hlutfall 

þeirra kvenna sem höfðu verið beittar ofbeldi af hálfu maka eða fyrrum maka var ívið lægra 

en hlutfall þeirra sem höfðu verið beittar ofbeldi af öðrum. Stingur þetta nokkuð í stúf við 

niðurstöður erlendra rannsókna en á grundvelli þeirra hefur verið fullyrt að heimilið sé 

konunni hættulegri staður en almannarýmið. Telja verður að líklegasta skýringin á þessari 

niðurstöðu sé annars vegar sú að íslenskar konur eyði meiri tíma í almannarými en konur í 

öðrum löndum og hins vegar að minna sé um að þær séu beittar ofbeldi í nánum samböndum. 

Framangreind niðurstaða breytir þó ekki því að rannsóknin sýndi fram á að þrátt fyrir að 

karlar væru líklegri til að verða fyrir ofbeldi heldur en konur þá væru konum mun hættara en 

körlum að vera beittar ofbeldi af hálfu maka eða fyrrum maka.
91

 

 Á grundvelli framangreindrar vinnu nefndarinnar og niðurstöðum skýrslunnar skipaði 

dómsmálaráðherra 18. ágúst 1997 þrjár nefndir sem höfðu það að markmiði að fjalla um 

heimilisofbeldi hver á sínu sviði. Nefndirnar byggðu vinnu sína á nefndri skilgreiningu fyrstu 

nefndarinnar og skiluðu þær niðurstöðum sínum í formi skýrslna sem allar voru lagðar fram 

fyrir Alþingi á 122. löggjafarþingi 1997-1998. Í skýrslu fyrstu nefndarinnar, sem fjallaði um 

meðferð heimilisofbeldismála hjá lögreglu, var meðal annars farið yfir eðli og umfang 

heimilisofbeldis, meðferð þeirra mála hjá lögreglu og löggjöfina er snertir þetta svið. Lagðar 

voru fram ýmsar tillögur sem meðal annars beindust að því gefnar yrðu út leiðbeiningarreglur 

til lögreglustjóra hvernig haga skyldi skráningu og rannsókn þessara mála og hvernig standa 

skyldi að lögregluáminningum. Auk þess sem lagt var til að útbúinn yrði bæklingur fyrir 
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brotaþola með upplýsingum um réttindi hans og hjálparúrræði og að lögfestar yrðu reglur um 

nálgunarbann.
92

 

Skýrsla annarrar nefndarinnar  fjallaði um meðferð heimilisofbeldismála í dómskerfinu og 

var farið yfir gildandi ákvæði réttarfarslaga og refsilaga er gætu tekið til heimilisofbeldismála. 

Einnig var farið yfir þau mál sem komið höfðu inn á borð ríkissaksóknara á tímabilinu 1. júlí 

1992 til 1. júlí 1997 og gerð grein fyrir þeim málum.
93

 Annars vegar var um að ræða mál sem 

enduðu með útgáfu ákæru en hins vegar voru það mál sem lokið var með öðrum hætti, til að 

mynda með lögregluáminningu eða að fallið var frá saksókn. Þá fjallaði nefndin um ýmis 

nýmæli er hún taldi að taka ætti upp í refsi- og réttarfarslöggjöf. Má þar nefna að ákvæði um 

rétt brotaþola til að fá skipaðan réttargæslumann yrði tekið upp í lög um meðferð opinberra 

mála nr. 19/1991 (hér eftir skammstöfuð oml) og að ákvæði um nálgunarbann yrði tekið upp í 

hgl. og oml.
94

 

Starf þriðju nefndarinnar tók til forvarna gegn heimilisofbeldi, hjálparúrræði fyrir 

þolendur og meðferðarúrræði fyrir gerendur.
95

 Bent var á að þrátt fyrir að byggt væri á 

framangreindri skilgreiningu um heimilisofbeldi þá væri það álit nefndarmanna að ekki væri 

hægt að undanskilja ofbeldi gegn börnum frá umfjöllun um slíkt ofbeldi. Var litið svo á að allt 

ofbeldi sem ætti sér stað þar sem börn væru í heimili teldist jafnframt vera ofbeldi gegn þeim. 

Farið var yfir aðra löggjöf en refsi- og réttarfarslöggjöf sem til þessara mála taka, til að mynda 

hjúskaparlög, sbr. lög nr. 31/1993 (hér eftir nefnd hjúskaparlög), þágildandi barnalög, sbr. lög 

nr. 20/1992 og lög um vernd barna og ungmenna, sbr. lög nr. 58/1992 og lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga, sbr. lög nr. 40/1991.
96

 Einnig var farið yfir fræðslu og forvarnir, 

hjálparúrræði fyrir þolendur og meðferðarúrræði fyrir gerendur og tillögur gerðar að úrbótum. 

Sem dæmi má nefna að nefndin tók undir tillögur hinna nefndanna að lögfestar yrðu heimildir 

um nálgunarbann. Þá var lagt til að auknar skyldur yrðu lagðar á sveitarfélögin og skoðað yrði 

hvort hægt yrði að leggja á þau sérstaka aðgerðarskyldu hefðu þau vitneskju um 

heimilisofbeldi eða að grunur léki á að slíkt ætti sér stað. Einnig að fræða almenning um 

heimilisofbeldi í formi áróðursherferðar. Ennfremur að settar yrðu starfsreglur til að auðvelda 
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greiningu á heimilisofbeldi og meðhöndlun þess og að sett yrði á fót aðgerðarmiðstöð sem 

hefði það hlutverk að afla upplýsinga og taka á móti tilkynningum varðandi ofbeldi.
97

 

Í nefndum skýrslum var hvorki lagt mat á það hvort næg refsivernd fælist í gildandi 

ákvæðum refsilaga þegar um heimilisofbeldi, eins og það var skilgreint í skýrslunum, væri að 

ræða né var bein afstaða tekin til þess hvort lögfesta ætti sérstakt refsiákvæði er tæki til slíks 

ofbeldis.
98

 Hins vegar er ánægjulegt að sjá að ýmsar af þeim tillögum sem fram voru settar 

hafa fengið brautargengi. Í þeim efnum má nefna setningu ákvæða um nálgunarbann í oml., 

sbr. lög nr. 94/2000 og lögvarðan rétt brotaþola til tilnefningar réttargæslumanns, sbr. lög nr. 

36/1999.
99

 Einnig hafa stjórnvöld sett á fót áfallamiðstöð slysa, ofbeldis og hamfara sem 

staðsett er á slysa- og bráðadeild Landspítala Fossvogi og er miðstöð áfallahjálpar og 

neyðarmóttaka vegna nauðgunar. Auk þessa setti Ríkislögreglustjóri verklagsreglur, sem tóku 

gildi 20. október 2005, undir heitinu Verklagsreglur um meðferð og skráningu 

heimilisofbeldismála. Þá hafa ýmis félagasamtök eins og Karlar til ábyrgðar, Samtök um 

kvennaathvarf og Samtök kvenna gegn kynferðisofbeldi aukið fræðslu og ráðgjöf hvað þetta 

málefni varðar og ýmis meðferðarúrræði og sjálfshjálparhópar hafa verið í boði á þeirra 

vegum. 

Árið 2006 settu stjórnvöld fram aðgerðaráætlun til fjögurra ára undir heitinu 

Aðgerðaráætlun vegna ofbeldis á heimilum og kynferðislegs ofbeldis. Byggði áætlunin á 

tillögum dómsmálaráðherra og félagsmálaráðherra frá október 2005. Í áætluninni koma fram 

þær aðgerðir sem stjórnvöld setja fram með það að markmiði að fyrirbyggja heimilisofbeldi 

og kynferðisbrot gegn börnum, bæta aðbúnað þolenda og koma þeim til aðstoðar.
100

 Einn 

liður í aðgerðaráætluninni var rannsókn á ofbeldi karla gegn konum sem framkvæmd var árið 

2008. Rannsóknarsetur í barna- og fjölskylduvernd sá um rannsóknina að frumkvæði Félags- 

og tryggingamálaráðuneytisins. Rannsóknin miðaði að því að afla þekkingar á umfangi, eðli 

og afleiðingum ofbeldis sem konur verða fyrir.
101

  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að eftir 16 ára aldur höfðu um 42% kvenna 

orðið fyrir ofbeldi, kynferðislegum snertingum og hótunum, er ollu þeim vanlíðan en á 

síðustu 12 mánuðum fyrir gerð rannsóknarinnar höfðu 4% orðið fyrir slíku. Þá hafði um 

helmingur kvennanna orðið fyrir ofbeldi einu sinni. Ofbeldið sem beitt var virtist oft vera 
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alvarlegt. Þegar kom að ofbeldi í nánu sambandi kváðust 22% kvenna hafa orðið fyrir slíku 

um ævina en 1,6% síðasta ár fyrir gerð rannsóknarinnar. Einnig kom í ljós að meðganga var 

áhættuþáttur en um 5% kvenna sem upplifað höfðu ofbeldi í nánu sambandi, höfðu verið 

ófrískar þegar síðasta ofbeldistilvikið átti sér stað. Um 19% kvenna sögðu að þær hefðu orðið 

fyrir ofbeldi þar sem gerandi var fyrrum maki og 5% þeirra höfðu upplifað ofbeldi í núverandi 

nánu sambandi. Ofbeldi sem fyrrum maki beitti var oft alvarlegt. Í þeim tilvikum þar sem um 

náið samband var að ræða kváðust 26% þeirra hafa verið í lífshættu við síðasta ofbeldistilvik 

og í 41% tilfella hafði þeim verið unnið líkamlegt mein.
102

 Þá taldi 1/3 kvennanna að síðasta 

ofbeldistilvikið hefði verið mjög alvarlegt og annar þriðjungur taldi að um refsivert athæfi 

hefði verið að ræða. Niðurstöður sýndu einnig að eftir að sambandi lyki hætti ofbeldið í 

flestum tilvikum.
103

  

Þegar þessi rannsókn er borin saman við áðurnefnda könnun dómsmálaráðuneytisins frá 

1996 kemur í ljós að í hinni nýju könnun segja hlutfallslega fleiri konur að þær hafi verið 

beittar líkamlegu ofbeldi um ævina. Hlutfall þeirra kvenna sem hafa verið beittar ofbeldi 

síðustu 12 mánuði fyrir gerð rannsóknanna er svipað en svo virðist sem að frá árinu 1996 hafi 

dregið úr grófu ofbeldi. Þá virðist sem sú breyting hafi orðið á frá könnun 

dómsmálaráðuneytisins að í nýju könnuninni er hlutfall þeirra kvenna sem hafa verið beittar 

ofbeldi af hálfu maka eða fyrrum maka ívið hærra en hlutfall þeirra sem höfðu orðið fyrir 

ofbeldi af öðrum. Er sú niðurstaða meira í takt við niðurstöður erlendra rannsókna, sbr. 

áðurgreint.
104

 

 

3.2 Skilgreining heimilisofbeldis  

Hugtök eins og ofbeldi og heimilisofbeldi eru flestu fólki vel kunnug og tengir það hugtökin 

við tilteknar athafnir, jafnvel athafnaleysi einstaklings eins eða fleiri.
105

 Hugtakið ofbeldi 

hefur lengi verið notað í íslensku máli og við skoðun íslenskrar orðabókar er ofbeldi skýrt 

sem ofríki eða valdbeiting og hugtakið ofbeldismaður sá sem beitir ofbeldi. Telja verður að 

þrátt fyrir framangreinda orðskýringu líti flestir svo á að ofbeldi sé mun víðtækara og feli í sér 

aðgerðir sem valda sársauka, jafnvel líkamlegum meiðslum.
106

 Eins hefur hugtakið sem slíkt 

verið flokkað í nokkra undirflokka eins og andlegt, líkamlegt, fjárhagslegt, eða kynferðislegt 
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ofbeldi og ætla má að það sé til nánari aðgreiningar og skilnings. Heimilisofbeldi er enn ein 

flokkunin og í víðtækri merkingu þess orðs falla allir nefndir flokkar þar undir. Ekki er þó að 

finna sambærilega orðskýringu á hugtakinu í almennri orðabók líkt og með ofbeldi. Í 

Lögfræðiorðabók, sem nýlega var gefin út, er hins vegar að finna skilgreiningu á 

heimilisofbeldi og virðist sú skilgreining miðast við kvennarétt. Skilgreiningin er 

svohljóðandi:
107

 

 

Ofbeldi sem beinist að karli, konu eða barni sem eru nákomin geranda á 

verknaðarstundu. Miðað er við að milli þessara aðila séu náin samfélagsleg tengsl sem 

endurspeglast í sambandi foreldris og barns, systkina eða maka eða annarra nákominna 

manna. 
 

Ýmsar aðrar skilgreiningar hafa verið settar fram hérlendis um hvað felist í hugtakinu ofbeldi 

og heimilisofbeldi. Sem dæmi má nefna skilgreiningu er birtist í skýrslu nefndar á vegum 

félagsmálaráðuneytisins og gefin var út árið 1993 undir heitinu Skýrsla nefndar félagsmála-

ráðuneytis um breytta stöðu karla og leiðir til að auka ábyrgð þeirra á fjölskyldulífi og 

börnum. Skilgreiningin hljóðar svo:
108

 

 

Sérhver beiting á valdi til að hindra aðra í að breyta, hugsa eða finna til einhvers eins og 

þeir kjósa sjálfir, og að þvinga aðra til að aðhafast eitthvað gegn vilja sínum. 
 

Telja verður að miðað við orðalag skilgreiningarinnar sé unnt að fella allar framangreindar 

tegundir ofbeldis undir hana þó hún sé vissulega ekki orðuð með svo skýrum hætti að 

refsiábyrgð geti myndast á grundvelli hennar. Orðalag hennar þyrfti að vera mun markvissara 

og fela í sér einhvers konar verknaðarlýsingu eða lýsingu á háttsemi svo hún teldist uppfylla 

kröfur 1. mgr. 69. gr. sts. og 1. mgr. 7. gr. mse. um skýrleika refsiheimilda.  

Einnig má nefna skilgreiningu, sem Samtök um kvennaathvarf hafa sett fram og tekur 

sérstaklega til heimilisofbeldis en hún er svohljóðandi:
109

  

 

Heimilisofbeldi er þegar einn fjölskyldumeðlimur kúgar annan í skjóli friðhelgi 

heimilisins og tilfinningalegrar-, félagslegrar- og fjárhagslegrar bindingar. 
 

Sjá má að í skilgreiningunni er ekki með berum orðum vikið að sérstökum tegundum 

ofbeldis. Ætla má að undir orðið „kúgar“ geti hvers kyns ofbeldi fallið enda verður að telja að 

merking þess sé mjög víðtæk. Að sama skapi er það of óljóst og ómarkvisst, líkt og fyrrnefnd 
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skilgreining, til þess að uppfylla skýrleikakröfu refsiheimilda. Hins vegar er ekki úr vegi að 

hafa hliðsjón af þessum skilgreiningum þegar skoðað er hvað felst í heimilisofbeldi og hvers 

lags háttsemi geti fallið þar undir. 

Þá er vert að minnast á skilgreiningu nefndar dómsmálaráðuneytisins, sem tæpt var á í 

kafla 3.1 en telja verður að með henni hafi hugtakið heimilisofbeldi verið skilgreint of þröngt. 

Bæði vegna þess að utan hennar féll ofbeldi gegn börnum og öðrum heimilismeðlimum en 

einnig vegna þess að rannsóknin beindist aðallega að líkamlegu ofbeldi en aðrar tegundir 

ofbeldis virtust undanskildar.  

Hér á landi er ekki að finna neina lagalega skilgreiningu á hugtakinu heimilisofbeldi né 

heldur að í íslenskum lögum sé að finna sérstakt refsiákvæði sem nær yfir alla efnisþætti 

heimilisofbeldis. Hins vegar höfum við ýmis lagaákvæði, bæði í hgl. og öðrum lögum, sem 

taka til einstakra þátta heimilisofbeldis og gera þá refsiverða. Í því samhengi má nefnda ýmis 

ákvæði XXIII. kafla hgl., er taka til líkamsmeiðinga og manndráps sem og barnaverndarlaga 

nr. 80/2002 (hér eftir nefnd barnaverndarlög). Einnig var, með breytingalögum nr. 27/2006, 

sett sérstakt refsiþyngingarákvæði í hgl., sbr. 3. mgr. 70. gr., sem hafa skal til hliðsjónar þegar 

um heimilisofbeldismál er að ræða.
110

 Á grundvelli þess ákvæðis skal refsing að jafnaði vera 

þyngd að því tilskildu að efnisskilyrði ákvæðsins séu uppfyllt.
111

  

Ríkislögreglustjórinn gaf út verklagsreglur um meðferð og skráningu heimilisofbeldismála 

er tóku gildi 20. október 2005 (hér eftir nefndar verklagsreglur ríkislögreglustjóra). Reglunum 

var ætlað að taka af allan vafa hvað varðaði rannsókn heimilisofbeldismála hjá lögreglu og 

skerpa á hlutverki hennar við meðferð þeirra. Einnig að betri yfirsýn fengist yfir þessa tegund 

ofbeldisbrota því möguleikarnir á nákvæmari skráningu hefðu aukist með tilkomu nýs 

málaskráningarkerfis. Segja má að í 1. til 3. gr. hafi eins konar skilgreining á heimilisofbeldi 

verið sett fram. Ákvæðin eru svohljóðandi:
112

  

 

1. gr. 

Heimilisofbeldi – tengsl aðila 

Forsenda fyrir skráningu máls í verkefnaflokkinn heimilisofbeldi er að gerandi og þolandi 

séu nákomnir, þ.e. skyldir eða tengdir.   
 

Með geranda og þolanda er í reglum þessum átt við ætlaðan brotamann og ætlaðan 

brotaþola.  Til skyldra og tengdra í þessu sambandi teljast m.a. núverandi eða fyrrverandi 

maki, hvort sem um er að ræða hjón eða sambúðarfólk, börn, systkini og foreldrar eða 

forráðamenn. 
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2. gr. 

Brotaflokkar 

Þegar um er að ræða skyldleika eða tengsl geranda og þolanda, sbr. 1. gr., og rannsókn 

beinist að brotum á eftirgreindum ákvæðum almennra hegningarlaga, skal auk 

venjubundinnar skráningar færa málið undir verkefnaflokkinn heimilisofbeldi: 
 

a. brot á ákvæðum 108., 231., 232. og 233. gr. 

b. brot á ákvæðum 217. og 218. gr. 

c. brot á ákvæðum 1. mgr. 191. gr., 194., 195., 196., 200., 201., 202., og 209. gr. 

d. brot á ákvæðum 225. og 226. gr. 

e. brot á ákvæðum 253. og 257. gr. 

 

3. gr. 

Vettvangur  

Heimilisofbeldi samkvæmt 1. og 2. gr. eru brot framin innan veggja heimilis eða á öðrum 

stað þar sem skyldir og tengdir dvelja eða hittast fyrir.   

 

Í 1. mgr. 1. gr. reglnanna kemur fram að forsenda þess að mál geti talist heimilisofbeldismál 

er að málsaðilar, gerandi og þolandi, séu skyldir eða tengdir. Í 2. mgr. sömu greinar er nánar 

fjallað um það hverjir teljist gerendur og þolendur og með hvaða hætti þeir þurfa að vera 

tengdir. Af orðalagi ákvæðisins má ráða að sú upptalning sé ekki tæmandi talin, sbr. orðalagið 

„m.a.“ og því má ætla að fleiri aðilar geti fallið þarna undir. Nánar verður fjallað um 

mögulega gerendur og þolendur í köflum 3.3.4.1 til 3.3.4.3. 

Í 2. gr. eru talin upp í liðum a til e þau hegningarlagaákvæði sem ætla má að taki til 

heimilisofbeldis.
113

 Hins vegar er ekki litið til ákvæða annarra laga sem fela í sér réttindi og 

skyldur þeirra sem gildissvið laganna ná til. Sem dæmi má nefna ýmiss ákvæði barnalaga nr. 

76/2003 (hér eftir nefnd barnalög) og barnaverndarlaga sem ásamt öðru fjalla um réttindi 

barna og skyldur forsvarsmanna þeirra og hjúskaparlaga sem meðal annars fjalla um 

gagnkvæm réttindi og skyldur maka. Telja verður þó að í meiri hluta tilvika sé það svo að hafi 

verið brotið gegn ákvæðum nefndra laga þá hafi jafnframt verið brotið gegn framangreindum 

ákvæðum hegningarlaga og verknaðurinn falli þar með undir gildissvið 2. gr. verklags-

reglnanna. Um nánari umfjöllun hvað þetta varðar vísast til kafla 3.5.3. 

Mögulegur brotavettvangur heimilisofbeldis er tilgreindur í 3. gr. reglnanna. Í greininni 

kemur fram að vettvangurinn er ekki einskorðaður við sjálft heimilið heldur er átt við hvern 

þann stað sem nákomnir aðilar hittast fyrir eða dveljast. Nánar verður farið í brotavettvang 

heimilisofbeldis í kafla 3.3.5. 

Þrátt fyrir að framangreindar verklagsreglur hafi verið settar og lögreglu beri að hafa 

hliðsjón af þeim, við meðferð og rannsókn heimilisofbeldismála, þá er það á endanum í 
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höndum dómstóla að skera úr um hvort tiltekin háttsemi teljist vera heimilisofbeldi eður ei. 

Við það mat eru þeir með öllu óbundnir af verklagsreglunum þar sem þær hafa ekki lagagildi. 

 

3.3 Ofbeldi eða heimilisofbeldi í hverju er munurinn fólginn? 

3.3.1 Almennt  

Ekki er óalgengt að í fjölmiðlum heyrist fréttir þess efnis að ráðist hafi verið á mann með 

hrottalegum hætti og að tilefnislausu í miðbæ Reykjavíkur og að engin tengsl hafi verið á 

milli geranda og þolanda, þeir hafi verið ókunnir. Að sama skapi heyrast fréttir af körlum sem 

gengið hafa í skrokk á eiginkonu sinni á heimili þeirra, jafnvel að börnum ásjáandi. Báðar 

þessar fréttir vekja almenningi óhug en með mismunandi hætti þó. Annars vegar setur 

almenningur sig í spor þolandans í miðbænum og hugsar að það sé ekki lengur hættulaust að 

fara um miðbæinn og betra sé að halda sig heima í öryggi og skjóli fjölskyldunnar. Hins vegar 

hugsar almenningur með hryllingi til þess að vera í þeim sporum að einhver sem er þeim 

nákominn og þeir elska, virða og treysta viðhafi slíka háttsemi og jafnvel á stað sem flestir 

njóta öryggis og griða. En er einhver munur á þessu ofbeldi þar sem í báðum tilfellum er 

líkamlegu ofbeldi beitt og ef svo er, í hverju felst munurinn?  

Þegar farið er yfir réttarsöguna má sjá að afbrot sem bitnað hefur á nákomnum hefur ýmist 

verið litið alvarlegri eða mildari augum en ella. Í þessu samhengi má nefna að samkvæmt 

almennum hegningarlögum handa Íslandi frá 25. júní 1869 var álitið að karlmaður gæti ekki 

nauðgað konu sinni, þvinguð kynmök innan hjónabands voru talin lögmæt og þar með 

refsilaus. Þetta viðhorf breyttist með gildistöku núgildandi hgl. þar sem nauðgun er nú 

refsiverð án tillits til fjölskyldutengsla eða annarra tengsla.
114

 Ætla má að í dag sé algengt 

viðhorf meðal almennings að ofbeldi, af hvaða toga sem er, sem á sér stað milli nákominna sé 

sérstaklega ámælisvert. Refsinæmi ofbeldisverknaðarins er í sjálfu sér ávallt hið sama en telja 

verður að eðli heimilisofbeldis, hvar það á sér yfirleitt stað og þó sérstaklega sá trúnaðar- og 

traustsbrestur sem á sér stað, ráði úrslitum.
115

  

Áður hefur verið nefnt að mismunandi skilgreiningar um heimilisofbeldi eru við lýði og 

óhjákvæmilega ræðst það af því hversu víðtæk skilgreiningin er hvað telst vera 

heimilisofbeldi, hverjir beita því og hverjir verða fyrir ofbeldinu. Sem dæmi má nefna að í 

könnun dómsmálaráðuneytisins, sem var gerð 1996 og fjallað var um í kafla 3.1, miðaðist 

skilgreiningin einungis við ofbeldi maka, þ.e. hjón eða sambúðaraðila, eða fyrrum maka. Utan 

hennar féll ofbeldi og kynferðisleg misnotkun gegn börnum, eða annars konar ofbeldi sem 
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gæti átt sér stað inni á heimilum eða milli heimilismeðlima. Ýmsir erlendir fræðimenn hafa 

með sama hætti í umfjöllun sinni einblínt á tiltekinn hóp þolanda eins og ofbeldi gegn 

öldruðum, ofbeldi í samkynhneigðum samböndum eða ofbeldi gegn börnum og aðrir hópar þá 

fallið utan umfjöllunarinnar.
116

 Telja verður að hér á landi sé erfitt að flokka heimilsofbeldi og 

rannsaka með svo ítarlegum hætti enda erum við fámenn þjóð og eiginleg tilvik yrðu því að 

sama skapi fá. Erfitt yrði að fá einhverja heildstæða mynd af ofbeldinu, eðli þess og orsökum.  

Það er vandrataður vegur að aðgreina heimilisofbeldi frá öðru ofbeldi með fullnægjandi 

hætti þannig það verði ekki skilgreint of vítt og tilfelli sem með réttu ættu ekki að teljast til 

heimilisofbeldis féllu þar undir eða of þröngt og heimilisofbeldistilvik falli þar með utan 

skilgreiningarinnar. En við hvað á að miða? Á að miða við tiltekin refsiverð brot eða við 

tiltekna tegund ofbeldis eins og gert var í könnuninni Ofbeldi í íslenskum fjölskyldum og 

minnst var á í kafla 3.1? Í þeirri könnun var fjölskylduofbeldi skilgreint sem „líkamlegt 

ofbeldi, sem einn fjölskyldumeðlimur veldur öðrum, og hefur í för með sér sýnilega 

áverka.“
117

 Eða á fremur að miða við brotavettvang eins og gert var í rannsókn á vegum 

lögreglunnar í Reykjavík og tók til áranna 1992-1993? Þar var ofbeldisverknaður flokkaður 

sem heimilisofbeldi ef verknaðurinn átti sér stað á heimili brotaþola.
118

 Það verður að teljast 

varhugavert að leggja eingöngu tilteknar brotategundir eða tilteknar tegundir ofbeldis til 

grundvallar þegar metið er hvort um heimilisofbeldi er að ræða. Birtingarmyndir 

heimilisofbeldis eru mjög mismunandi og hætta er á að nefndar viðmiðanir leiði til þess að 

tilvik sem vissulega teldust til heimilisofbeldis félli utan þess. Eins verður að telja að sama 

hætta sé fyrir hendi ef heimilisofbeldi er eingöngu skilgreint út frá brotavettvangi enda væri 

það miklum vandkvæðum bundið að skilgreina heimilisofbeldið með þeim hætti að allir 

mögulegir brotavettvangar yrðu meðtaldir.
119

 Hvað með tengsl aðilana, hvaða vægi hafa þau í 

þessu sambandi? 

 

3.3.2 Náin tengsl aðila heimilisofbeldis 

Sumar tegundir þess ofbeldis sem telst vera heimilisofbeldi eiga vart við í öðrum tilfellum en 

þegar um náin tengsl eru að ræða. Í því sambandi má nefna efnahagslegt ofbeldi og vissan 

hluta af andlegu ofbeldi. Segja má að grundvöllur fyrir því að hægt sé að beita þessum 

tegundum ofbeldis séu að einhver tengsl séu á milli geranda og þolanda og því nánari sem þau 
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tengsl eru því meiri líkur á að valdbeitingin beri árangur. Þegar um efnahagslegt ofbeldi er að 

ræða þá eru aðstæður að jafnaði þær að gerandi og þolandi eru með einhverjum hætti tengdir 

fjárhagslegum böndum auk tilfinningalegra. Oftar en ekki er þolandi með einhverjum hætti 

fjárhagslega háður geranda, í það minnsta hefur hann tekið sér á hendur einhvers konar 

fjárhagslegar skuldbindingar fyrir gerandann eða ásamt honum. Sjaldgæft er að einstaklingar 

taki sér á hendur slíkar skuldbindingar fyrir aðila sem þeir þekkja ekkert eða hafa engin tengsl 

við heldur er yfirleitt um að ræða skuldbindingar fyrir maka, ættingja eða vini. Einnig hafa 

nákomnir, þá sérstaklega makar eða foreldrar, áhrif á ýmsar ákvarðanir varðandi öflun og 

eyðslu peninga eða ákvarðanir um atvinnu eða nám. Það er því ekki hægt að bera saman áhrif 

þess að maki eða foreldri meini þolanda að afla tekna eða grefur undan náms- eða 

atvinnumöguleikum eða einhver utanaðkomandi aðili sem ekki er tengdur þolanda. Að jafnaði 

myndi þolandi ekki hlusta á einhvern óviðkomandi. Í það minnsta myndu athugasemdir hans 

hafa minni áhrif á ákvarðanir og líðan þolandans. Hið sama má segja um margar af 

birtingamyndum andlegs ofbeldis. Ætla má að þær beri ekki árangur nema þegar ákveðin 

tilfinningaleg tengsl eru til staðar. Yfirleitt myndi einstaklingur ekki kippa sér upp við það þó 

einhver óviðkomandi myndi hreyta í hann ónotum, niðurlægjandi athugasemdum eða 

svívirðingum en málið liti öðruvísi við ef einhver nákominn ætti í hlut. Eins er hæpið að 

einhver óviðkomandi gæti einangrað einstakling með því að meina honum að fara eitthvað 

með vinum eða fjölskyldu eða takmarkað heimsóknir eða símtöl. Ekki eru þó allar 

birtingarmyndir andlegs ofbeldis sama marki brenndar, til að mynda hótanir. Hótanir, líkt og 

líkamlegt ofbeldi og kynferðisofbeldi, geta hvort heldur sem er beinst að einhverjum 

nákomnum eða ókunnugum og haft alveg jafn alvarleg áhrif á þolandann. Hvað er það sem 

veldur því að framangreindir ofbeldisverknaðir falla undir heimilisofbeldi?  

Af framangreindri umfjöllum má sjá að böndin berast ávallt að tilteknum tengslum aðila 

þegar heimilisofbeldi er skoðað og það skilgreint. Eins má sjá af nýlegum breytingum á hgl., 

sbr. lög nr. 27/2006, að löggjafinn leggur mikla áherslu á að ákveðin tengsl séu á milli aðila til 

þess að verknaður geti talist sérstaklega ámælisverður.
120

 Í því samhengi er vert að nefna 3. 

mgr. 70. gr. hgl., sem er refsiþyngingarákvæði og var innleitt í hgl. með áðurnefndum lögum. 

Þar kemur fram að forsenda þess að ákvæðinu sé beitt er að þolandi, karl, kona eða barn, hafi 

verið nákominn geranda og þau tengsl hafi aukið á grófleika verknaðarins. Þá má benda á 

233. gr. b. hgl. sem tekur til ærumeiðinga og einnig var innleitt í hgl. með sömu lögum. Í því 

ákvæði er vísað til tiltekinna tengsla milli aðila en ekki er talað um að tengslin auki á 
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grófleika verknaðar líkt og 3. mgr. 70. gr. hgl. áskilur. Undir refsivernd ákvæðisins falla maki, 

fyrrum maki, barn eða annar aðili sem er nákominn geranda. Þó svo að þetta ákvæði taki ekki 

sérstaklega til heimilisofbeldis sem slíks verður að telja að andlegt ofbeldi geti heyrt undir 

verknaðarlýsingu ákvæðisins. Með hliðsjón af öllu framangreindu verður að telja að tengsl 

aðila hafi mikið vægi, ef ekki mesta vægið, þegar metið er hvort ofbeldi teljist þess eðlis að 

það falli undir heimilisofbeldi. 

Hversu náin þurfa tengslin að vera til þess að um heimilisofbeldi sé að ræða? Hvorugt 

áðurnefndra ákvæða skilgreinir með fullnægjandi hætti hverjir teljist nákomnir í þessu 

sambandi. Hins vegar var vísað til þess í athugasemdum með frumvarpinu er fylgdi nefndum 

lögum, að um væri að ræða náin félagsleg tengsl en ekki væri áskilið að brotamaður og 

brotaþoli byggju saman eða væru í daglegum samskiptum. Ákvæðið tæki því til fyrrum maka 

eða sambúðaraðila að því tilskildu að samband væri milli háttsemi geranda og fyrrum 

sambúðar eða tilfinningatengsla. Að auki kom fram að 233. gr. b. hgl. væri ekki nýmæli 

heldur að sú refsivernd, sem þegar mætti leiða af 1. mgr. 191. gr. hgl. og felld var úr gildi með 

nefndum lögum frá 2006, yrði gerð virkari og útfærð með skýrari hætti. Orðalag hins nýja 

ákvæðis væri nútímalegra og tæki mið af orðalagi 233. gr. a og 234. gr. hgl. en einnig væri 

það rýmra, hvað varðaði afmörkun á hópi brotaþola þar sem það tæki ekki einungis til 

samskipta maka heldur einnig til sambúðaraðila og fyrrum maka og sambúðaraðila. Auk þess 

var talið að refsivernd 1. mgr. 191. gr. hgl. hefði þýðingu þegar lagt væri heildstætt mat á þá 

refsivernd sem hgl. veita þegar um væri að ræða samskipti milli nákominna.
121

  

Í ljósi framanritaðs má ætla að eigi sé varhugavert að líta til 1. mgr. 191. gr. hgl., eins og 

ákvæðið hljóðaði þegar það var fellt úr gildi, til að fá nánari útlistun eða viðmið á því hverjir 

geti talist nákomnir. Ákvæðið var svohljóðandi: 

 

Ef nokkur misbýður með stórfelldri vanrækslu eða móðgunum eiginkonu sinni eða 

eiginmanni, barni sínu eða öðru barni eða ungling undir 18 ára aldri, sem hann hefur til 

umsjónar eða fósturs, eða manni, sem er skyldur honum eða tengdur í beinan legg upp á 

við, þá varðar það fangelsi allt að 2 árum. 

 

Sjá má að ákvæðið tiltekur mun fleiri aðila heldur en bæði 3. mgr. 70. gr. og 233. gr. b. hgl. 

en hins vegar hafa hin ákvæðin víkkað út refsiverndina, sbr. áðurgreint. Að auki ekki úr vegi 

að hafa verklagsreglur ríkislögreglustjóra, sem fjallað var um í kafla 3.2, til hliðsjónar þegar 

metið er hverjir teljist nákomnir í þessu sambandi. Í 2. mgr. 1. gr. þeirra eru ýmsir aðilar taldir 
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upp í dæmaskyni eins og börn, systkini, foreldrar og forráðamenn en áréttað skal að eigi er um 

tæmandi talningu að ræða.  

 

3.3.3 Tilgangur ofbeldisins og fjöldi ofbeldisverknaða 

Auk tengsla aðila er vert að skoða í hvaða tilgangi ofbeldinu er beitt. Eins og fram kom í kafla 

2.2 þá miðast margar skilgreiningar við að um sé að ræða ferli eða viðvarandi ástand en ekki 

einstaka verknaði. Ofbeldinu, í hvaða mynd sem er, er þá beitt í því skyni að kúga eða til að 

ná stjórn á þolandanum. Segja má að þegar um viðvarandi ástand er að ræða þá veldur það 

engum vafa að um heimilisofbeldi sé að ræða. Hins vegar er spurningin sú hvort einstaka 

ofbeldisverknaðir milli skyldra eða tengdra eigi að falla utan heimilisofbeldis og að tekið sé á 

þeim með sama hætti og öðrum ofbeldisverknuðum sem eiga sér stað milli algjörlegra 

ótengdra aðila. Telja verður þá niðurstöðu ill ásættanlega því hin nánu tengsl og 

trúnaðarbrotið sem á sér stað veldur því yfirleitt að verknaðurinn telst grófari en ella. Á þetta 

sér í lagi við þegar tengsl aðilanna teljast mjög náin og um grófan ofbeldisverknað er að ræða, 

til að mynda stórfelldar líkamsmeiðingar og gróf kynferðisbrot. Það þarf oft ekki nema eitt 

ofbeldistilvik til þess að ná fram þeirri stjórnun eða kúgun sem gerandi ætlar sér þar sem 

þolandi lætur að vilja hans fremur en að hætta á að verða beittur frekara ofbeldi. Eins er ekki 

að sjá þegar 3. mgr. 70. gr. hgl. og lögskýringargögn hennar eru skoðuð að áskilið sé að 

verknaður hafi ítrekað þurft að eiga sér stað til að skilyrði þeirra séu uppfyllt heldur virðist 

einstakt ofbeldistilvik nægja. Sama niðurstaða fæst ef skoðuð er sú skilgreining á heimilis-

ofbeldi sem lesa má út úr verklagsreglum ríkislögreglustjóra, sbr. umfjöllun í kafla 3.2. 

Þrátt fyrir að hvorki 3. mgr. 70. gr. hgl. né lögskýringargögn með henni feli í sér ótvíræða 

kröfu um að verknaður verði ítrekað að hafa átt sér stað til þess að beiting greinarinnar komi 

til álita við ákvörðun refsingar virðist Hæstiréttur hafa gert kröfu um slíkt þegar ofbeldið telst 

einungis varða við 1. mgr. 217. gr. hgl. Þessu til stuðnings má nefna Hrd. 16. október 2008 

(273/2008):  

 

Í málinu var X ákærður fyrir líkamsárás, skv. 1. mgr. 217. gr. hgl. með því að hafa veist 

að fyrrum eiginkonu sinni, A og slegið hana ítrekað með krepptum hnefa í höfuð og 

andlit og sparkað víðsvegar í líkama hennar með þeim afleiðingum að hún hlaut opið sár 

á augnloki, ýmsa yfirborðsáverka á höfði og öxl og marðist víðs vegar um líkamann. 

Gerðist atburðurinn á sameiginlegu heimili þeirra en þau stóðu í skilnaði. Ákærði X 

viðurkenndi fyrir dómi að hafa slegið og sparkað í A en bar því við að um átök milli 

þeirra hefði verið að ræða og að A hefði átt upptökin að þeim með því að reka honum 

kinnhest. Þá taldi X ólíklegt að allir nefndir áverkar, hefðu verið af hans völdum. Í 

héraðsdómi kom fram að talið var sannað að X hefði gerst sekur um þá háttsemi sem 

honum var gefið að sök og hann því sakfelldur fyrir 1. mgr. 217. gr. hgl. og hlaut 2 

mánaða skilorðsbundinn dóm. Hins vegar var ekki vikið að 3. mgr. 70. gr. hgl. við 
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ákvörðun refsingarinnar. Hæstiréttur staðfesti dóm héraðsdóms meðal annars með þeim 

orðum að þegar atvik málsins væru virt væri ekki tækt að beita nefndu refsiþyngingar-

ákvæði sökum þess að um einstakan atburð var að ræða. 

 

Athygli vekur að þrátt fyrir að málsaðilarnir hafi enn verið giftir þegar verknaðurinn átti sér 

stað, má lesa út úr ákæru og dómsniðurstöðu að bæði ákæruvaldið og dómstólar virtust líta 

svo á að um ofbeldi milli fyrrum maka hafi verið að ræða þar sem að skilnaður var yfirvofandi 

og karlinn flutti út skömmu eftir verknaðinn. Í forsendum niðurstöðu Hæstaréttar má sjá að 

hann lítur til atvika máls og til þess að um einstakan atburð hafi verið að ræða er hann kemst 

að þeirri niðurstöðu að beiting 3. mgr. 70. gr. hgl. eigi ekki við. Hins vegar fer Hæstiréttur 

ekki nánar út í það hvaða málsatvik það eru sem hafa áhrif á niðurstöðu hans. Verður að telja 

það miður, því það vakna spurningar um hvort hann hafi lagt það til grundvallar að líkams-

meiðingarnar hafi verið minni háttar eða sú staðreynd að hann taldi að um ofbeldi milli 

fyrrum maka hefði verið að ræða.  

Vafasamt er að draga svo víðtækar ályktanir út frá niðurstöðu þessa dóms að ítrekað 

ofbeldi þurfi ávallt til svo að nefnt refsiþyngingarákvæði komi til álita og að litið sé á ofbeldið 

sem heimilisofbeldi. Á það sérstaklega við ef verknaður telst vera minni háttar og um 

fyrrverandi maka eða sambúðaraðila er að ræða. Telja verður að fleiri dómsniðurstöður þurfi 

að koma til áður en hægt sé að meta með fullnægjandi hætti afstöðu Hæstaréttar til þessa 

álitaefnis. Ætla má að með slíkri túlkun Hæstaréttar sé verulega þrengt að gildissviði 3. mgr. 

70. gr. hgl. og því markmiði sem löggjafinn virðist hafa stefnt að með setningu hennar, þ.e. að 

litið yrði á ofbeldi í nánum samböndum alvarlegri augum og til refsiþyngingar, hvort sem um 

núverandi eða fyrrverandi maka eða sambúðaraðila er að ræða, einstakt tilvik eða ítrekuð brot.  

Þegar um er að ræða gróft ofbeldi af hálfu maka eða sambúðaraðila er hins vegar ekki 

annað að sjá en að Hæstiréttur hafi talið einstakt tilvik nægilegt fyrir beitingu 3. mgr. 70. gr. 

hgl., sbr. Hrd. 31. janúar 2008 (380/2007) og Hrd. 7. febrúar 2008 (438/2007): 

 

Í fyrri dóminum var X ákærður fyrir frelsissviptingu, stórfellda líkamsárás og nauðgun í 

tvígang með því að hafa haldið sambýliskonu sinni, K, nauðugri í íbúð þeirra frá miðnætti 

aðfararnótt sunnudagsins 3. desember 2006 og frameftir þeim degi. Á því tímabili hótaði 

X henni ofbeldi og beitti hana ofbeldi með því að rífa í hár hennar, slá hana ýmist með 

flötum lófa eða með krepptum hnefa í andlit og höfuð. Þá sló hann hana, eftir að hún var 

orðin nakin, aðallega í aftanverð læri og upphandleggi með flötu blaði búrhnífs og með 

flötu blaði kjötaxar og þrýsti kodda nokkrum sinnum að vitum hennar þannig hún var við 

það að missa meðvitund. Einnig var hann ákærður fyrir að hafa þröngvað K í tvígang til 

samræðis við sig með því að beita ofbeldi eða hótunum um slíkt. Þá elti X K um alla íbúð 

á umræddu tímabili milli þess sem hann hótaði henni og beitti ofbeldi og varnaði henni að 

hringa í Neyðarlínuna eftir aðstoð. X játaði fyrir dómi að hafa valdið K framangreindum 

áverkum og þótt hann kannaðist ekki við að hafa lamið K í andlitið bar hann því ekki í 

mót. Hins vegar neitaði X að hafa veitt K líkamsáverka með búrhníf eða kjötexi og einnig 
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neitaði X að hafa svipt K frelsi. Þá kvaðst X hafa haft samfarir við K í eitt skipti en það 

hefði verið með hennar vilja. Að mati fjölskipaðs héraðsdóms var talið hafið yfir allan 

vafa að X hefði haldið K nauðugri frá um kl. tvö um nóttina og veitt K umrædda áverka, 

meðal annars með beitingu nefndra áhalda. Hins vegar var ekki talið sannað að X hefði 

þrýst kodda yfir andlit K né heldur að X hefði nauðgað K oftar en einu sinni og var X 

sýknaður fyrir þann hluta ákærunnar. Hvað aðra ákæruliði varðaði var X sakfelldur og 

dæmdur til 5 ára fangelsisvistar. Í niðurstöðu sinni vísaði héraðsdómur meðal annars til 

þess að brot X hefðu verið hrottafengin og langvinn og að hann ætti sér engar málsbætur. 

Við ákvörðun refsingarinnar var meðal annars litið til 3. mgr. 70. gr. hgl. til þyngingar en 

einnig var vísað til 205. gr. hgl. þar sem að X hafði þann 27. apríl 2007 verið sakfelldur 

fyrir frelsissviptingu, stórfellda líkamsárás og nauðgun gagnvart 2 konum. Hæstiréttur 

staðfesti niðurstöðu héraðsdóms með þeim orðum að hann skyldi vera óraskaður.
122

 

 

Í síðari dómnum var Z ákærður annars vegar fyrir að hafa hótað Y líkamsmeiðingum og 

að hafa stofnað lífi hennar í augljósan háska, með því að hafa beint að henni hlaðinni 

haglabyssu og hins vegar tilraun til manndráps með því að hafa skotið að eiginkonu sinni 

Y með haglabyssu á sameiginlegu heimili þeirra en skotið fór í gegnum peysu hennar við 

hægri öxl og að auki hlaut hún 2 rispur í andliti. Z neitaði sök og að mati héraðsdóms var 

talið ósannað að Z hefði hótað Y líkamsmeiðingum eða stofnað lífi hennar í háska með 

því að beina að henni hlaðinni byssu enda var um að ræða orð gegn orði. Hins vegar var 

talið óumdeilt að skot hefði hlaupið úr haglabyssunni en að mati héraðsdóms var sú 

fullyrðing Z um að það hefði verið óviljaverk talin ótrúverðug. Var talið sannað að Z 

hefði skotið úr byssunni vitandi vits og hefði ásetningur hans staðið til að skjóta Y þó sá 

ásetningur hefði ekki verið einbeittur. Var Z sakfelldur fyrir tilraun til manndráps, skv. 

211. gr., sbr. 20. gr. hgl og refsingin ákveðin 4 ½ ár. Við ákvörðun refsingar vísaði 

héraðsdómur annars vegar til 2. mgr. 20. gr. hgl. þar sem að ásetningur Z hefði ekki verið 

styrkur og einbeittur og hins vegar til þess að brotið beindist gegn eiginkonu Z en þó var 

ekki sérstaklega vikið að 3. mgr. 70. gr. hgl í því tilliti. Hæstiréttur staðfesti sakfellingu 

héraðsdóms yfir Z með vísan til forsendna hans en taldi að brotavilji Z hefði verið 

einbeittur og hrein hending að ekki fór verr. Hafnaði Hæstiréttur því beitingu 2. mgr. 20. 

gr. hgl. Þá vísaði hæstiréttur til 3. mgr. 70.gr. hgl. við ákvörðun refsingarinnar og taldi 

hæfilega refsingu vera 6 ár. 

 

Eins og að framan greinir er ekki að sjá af málsgögnum þessara tveggja mála að um önnur og 

fyrri ofbeldistilvik milli málsaðilanna hafi verið að ræða. Hins vegar er sammerkt með 

þessum málum að brotaþolarnir báru því báðar við að í aðdraganda verknaðanna hefði borið á 

afbrýðissemi maka þeirra vegna meints framhjáhalds þeirra en af málsgögnum má ráða að 

ekkert hafi legið fyrir sem staðfesti það. Frásagnir ákærðu hvað þetta varðaði var með nokkuð 

öðrum hætti en ekki er að sjá að í dómunum hafi sérstaklega verið litið til þessara frásagna 

eða sérstök afstaða tekin til trúverðugleika þeirra.  

Í málum þar sem að um ítrekað ofbeldi er að ræða, sem spannar ákveðið tímabil, virðast 

dómstólar ekki í vafa um að réttmæti þess að beita 3. mgr. 70. gr. hgl. þessu til stuðnings má 

nefna Hrd. 15. janúar 2009 (527/2008): 
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 Í héraðsdóminum var  talað um að brotin hefðu beinst gegn 3 konum en við skoðun málsins var aðeins um 2 

konur að ræða, sem að auki voru eða höfðu verið sambúðaraðilar X. Þá áttu atvikin í því máli sér stað fyrir 

gildistöku 3. mgr. 70. gr. hgl. og því var ekki litið til nefndrar greinar við ákvörðun refsingar. Um er að ræða 

Hrd. 26. apríl 2007 (630/2006) og er hann reifaður í kafla 3.5.2.3 og 3.5.2.4. 
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Í málinu var X ákærður fyrir kynferðisbrot gegn 12 ára stjúpdóttur sinni, A, með því að 

hafa, á tímabilinu frá lokum janúar eða byrjun febrúar 2008 til maí sama árs, í fjölmörg 

skipti haft samfarir við hana, bæði um leggöng og endaþarm. Einnig að hafa haft 

munnmök við hana í eitt skipti og látið hana hafa munnmök við sig í 5-6 skipti. Eins að 

hafa í nokkur skipti stungið fingri í leggöng og endaþarm hennar, auk ýmis konar 

kynferðislegra tilburða eins og að hafa í nokkur skipti káfað á brjóstum hennar innan 

klæða og látið hana í nokkur skipti halda utan um lim sinn. X játaði verknaðinn en hann 

og A greindi á um fjölda skipta samræðis. Í dómi héraðsdóms sem staðfestur var í 

Hæstarétti kemur fram að brotið hefði verið gróflega og ítrekað gegn stúlkunni um 

fjögurra mánaða skeið og verknaðurinn framinn á heimili hennar þar sem hún átti að eiga 

sér griðarstað. Einnig að brotin hefðu verið til þess fallin að valda stúlkunni verulegum 

skaða. Hlaut X 6 ára fangelsisdóm.Við ákvörðun refsingarinnar var meðal annars litið til 

3. mgr. 70. gr. hgl. til þyngingar. 

 

Hér eru brotin vissulega gróf, ítrekuð, til þess fallin að valda verulegum skaða og um náin 

tengsl að ræða og því ekki að undra að Hæstiréttur komist að þeirri niðurstöðu að beita 

refsiþyngingarákvæðinu. Hins vegar er á engan hátt hægt að sjá af forsendum 

dómsniðurstöðunnar hvort niðurstaðan hefði verið önnur ef um einstakt tilvik hefði verið að 

ræða. Með vísan til framangreindra Hrd. 31. janúar 2008 (380/2007) og Hrd. 7. febrúar 2008 

(438/2007) verður þó að telja að niðurstaðan hefði verið sú sama þar sem, líkt og í þeim 

málum, um mjög grófan ofbeldisverknað var að ræða og að eitt tilvik hefði að öllum líkindum 

nægt. 

Í þessu samhengi er einnig vert að benda á tvo dóma, annars vegar Hérd. Suðl. 29. 

desember 2008 (S-674/2008) og hins vegar Hérd. Suðl. 23. febrúar 2009 (S-774/2008): 

 

Í fyrri dóminum var X ákærður fyrir kynferðisbrot gegn stjúpdóttur sinni, Y. Annars 

vegar með því að hafa á tímabilinu 1997, þegar Y var 5 ára gömul og til ársins 2004 

margoft káfað á brjóstum stúlkunnar og kysst hana, meðal annars á brjóstin. Hins vegar á 

tímabilinu frá árinu 2004 til októbermánaðar 2007, er stúlkan var á aldrinum 11-14 ára, 

margsinnis haft samræði við hana, allt að 2-3 sinnum í viku. Í málinu kom fram að X 

sagði Y að segja engum frá, þetta væri leyndarmál og að mamma hennar myndi fara segði 

hún frá þessu. X neitaði sök. Í dóminum var ekki talið sannað að X hefði framið þau brot 

er gerðust á tímabilinu 1997-2004 og var hann því sýknaður af þeim ákærulið. Hins vegar 

var talið sannað að X hefði framið þau brot er áttu sér stað á tímabilinu 2004-2007 og 

ekki skipti máli hversu oft í viku það hefði verið en af framburði Y mætti ráða að 

misnotkunin hefði reglulega átt sér stað. X var ekki talinn eiga sér nokkrar málsbætur og 

meðal annars var vísað til þess að hann hefði brotið mjög alvarlega gegn barni sem 

honum hefði verið treyst og trúað fyrir og misnotað gróflega þann trúnað og virðingu er Y 

sýndi honum sem uppaldanda. Þá var einnig vísað til þess að brotin áttu sér stað á heimili 

hennar þar sem að hún hefði átt að eiga öruggt skjól, brotin hefðu verið til þess fallin að 

valda Y verulegum skaða og hefði X mátt vera það fyllilega ljóst. Við ákvörðun 8 ára 

fangelsisrefsingarinnar var meðal annars vísað til 3. mgr. 70. gr. hgl. til þyngingar 

refsingunni. 

 

Athyglisvert er að þrátt fyrir að hluti brotanna hafi átt sér stað fyrir gildistöku 3. mgr. 70. gr. 

hgl. er engu síður vísað til hennar við ákvörðun refsingarinnar. Hins vegar vísaði dómarinn til 
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þess í forsendum sínum að hluti háttseminnar átti sér stað fyrir breytingu á 1. mgr. 202. gr. 

hgl., sbr. lög nr. 61/2007, þar sem að refsilágmark og refsihámark ákvæðisins var hækkað.
123

 

 

Í seinni dóminum var Z ákærður fyrir nauðgun og líkamsárás, skv. 1. mgr. 217. gr. hgl., á 

hendur A með því að hafa, aðfararnótt sunnudagsins 9. mars 2008, ráðist á fyrrum 

sambýliskonu sína, A, hrint henni í stofugólfið þar sem hann sparkaði í hana og barði 

ítrekað með krepptum hnefa í höfuð og líkama, sló höfði hennar margsinnis í gólfið, reif í 

hár hennar og þvingaði hana með nefndu ofbeldi til samræðis, bæði um leggöng og 

endaþarm. Einnig fyrir líkamsárás sama morgun með því að ráðast á A í eldhúsi hennar, 

barið hana með krepptum hnefa, einkum í höfuð, bak og kvið auk þess að stappa á henni 

þar sem hún lá á eldhúsgólfinu. Afleiðingar árásarinnar voru þær að það brotnaði upp úr 

tönn A, hún hlaut glóðurauga á báðum augum, bólgu og sprungu á efri vör, kúlur á höfði, 

mar og eymsli víðsvegar um líkamann. Í málinu lágu fyrir 3 vottorð frá árunum 2006-

2007, auk gagna frá nefndri árás. Í tveimur fyrri vottorðunum er lýst minni háttar 

áverkum er A varð fyrir vegna ofbeldis af hálfu Z í tvígang en í hinu síðasta var um að 

ræða andlega vanlíðan A vegna andlegs ofbeldis af hálfu Z. Fyrir dómi játaði Z að hafa 

slegið A einu sinni í andlit, gripið um axlir hennar og hrist hana um nóttina, slegið hana 

óvart í andlitið um morguninn og að hafa sama morgun slegið hana í axlir og andlit í 

eldhúsinu. Að öðru leyti neitaði hann sakargiftum en taldi ekki útilokað að nefndir 

áverkar gætu verið af hans völdum. Að mati dómsins var framburður Z um málsatvik 

ótrúverðugur og ólíklegt að A hefði samþykkt samræði eftir allt það ofbeldi sem hún 

hafði verið beitt. Framburður A var að sama skapi stöðugur og með vísan til hans svo og 

framlagðra gagna og læknisvottorða, taldist sannað að Z hefði gerst brotlegur eins og 

ákæran kvað á um. Var Z því sakfelldur fyrir ofbeldi skv. 1. mgr. 217. gr. hgl. og 

nauðgun og var refsing hans ákveðin 4 ½ árs fangelsi. Við ákvörðun refsingar var meðal 

annars bent á að með háttsemi sinni hefði Z gengið það eitt til að lítilsvirða og knésetja A. 

Einnig hefði það aukið á alvarleika verknaðarins að barn hefði verið á heimilinu þegar 

ofbeldið átti sér stað, að árásin hefði haft líkamlegar og andlegar afleiðingar fyrir A, að 

nefnd læknisvottorð bæru með sér sögu um líkamlegt ofbeldi og hefði Z að hluta til 

staðfest það. Með hliðsjón af framanrituðu var talið að 3. mgr. 70. gr. hgl. ætti við. 

 

Þessi dómur er athyglisverður fyrir þær sakir að við matið á, hvort um ítrekað ofbeldi hefði 

verið að ræða, var litið til atvika þar sem um minni háttar áverka var að ræða. Einnig voru 

atvikin einungis skjalfest með læknisvottorðum þar sem að A var ein til frásagnar um 

málsatvik en ekki er að sjá að lögregla hafi með neinum hætti komið að þeim málum. Telja 

verður að þetta bendi til þess að dómstólar geri ekki mjög strangar kröfur, þegar metið er 

hvort um ítrekað ofbeldi hafi verið að ræða. Ekki virðist sú krafa gerð að gerandi hafi áður 

hlotið dóm vegna fyrrum ofbeldisverknaða gagnvart brotaþola, eða að tilkynning eða kæra til 

lögreglu um fyrrum ofbeldisverknaði þurfi að liggja fyrir. Ætla má að ef svo ríkar kröfur yrðu 

gerðar væri mjög svo þrengt að markmiði refsiþyngingarákvæðisins og mörg tilvik sem 

réttilega ættu að heyra undir heimlisofbeldi féllu utan þess. Verður að telja þá niðurstöðu 

bagalega enda eru atvik oft með þeim hætti, þegar um heimilisofbeldi er að ræða, að þolandi 
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er beittur vægu ofbeldi sem hann lætur yfir sig ganga og kærir atvikið ekki, jafnvel tilkynnir 

það ekki. Það er því yfirleitt ekki fyrr en að ofbeldið verður gróft sem málið kemur inn á borð 

lögreglu og eftir atvikum ákæruvalds. 

Af framanrituðu má sjá að aðgreining heimilisofbeldis frá öðru ofbeldi er hvorki einföld 

né auðveld. Heimilisofbeldismál eru flókin og því er erfitt að flokka þessi mál eingöngu út frá 

hlutlægum mælikvörðun og þarf því að jafnaði huglægt mat einnig að koma til. Meta þarf 

málið í heild sinni, hversu náin tengsl aðilanna í raun eru, hversu gróft ofbeldið er og hver 

tilgangurinn er með beitingu þess. Eins þarf að meta hvort tengslin séu þess eðlis að minni 

kröfur séu gerðar til þess að ofbeldið hafi verið beitt í kúgunarskyni, jafnvel að eitt 

ofbeldistilvik nægi til þess að verknaðurinn teljist vera heimilisofbeldi. Matið er því samspil 

margra þátta og oftar en ekki þarf að meta hvert tilfelli sérstaklega fyrir sig til að komast að 

endanlegri niðurstöðu. 

 

3.3.4 Mögulegir aðilar í heimilisofbeldismálum og innbyrðis tengsl þeirra 

3.3.4.1 Brotaþoli 

Í heimilisofbeldismálum, líkt og öðrum ofbeldismálum, geta þolendur hvort heldur sem er 

verið karlar, konur eða börn. Eru það öðru fremur tengsl aðila sem ráða úrslitum um það hvort 

ofbeldið telst til heimilisofbeldis, sbr. framangreinda umfjöllun í kafla 3.3.2. Þá er vert að 

benda á, eins og komið var inn á í kafla 3.1, að líta má á að allt ofbeldi sem á sér stað á 

heimili þar sem að börn eru sé jafnframt ofbeldi gegn þeim. Ofbeldi sem aðrir 

fjölskyldumeðlimir eru beittir og börn verða vitni að er í raun ekkert annað en andlegt ofbeldi 

á hendur börnunum.  

Í athugunum sem gerðar hafa verið hér á landi, sbr. könnunin Ofbeldi í íslenskum 

fjölskyldum, rannsókn á vegum lögreglunnar í Reykjavík árin 1992 og 1993 og rannsókn 

dómsmálaráðuneytisins frá 1996, kemur fram að þó svo að ofbeldi í nánum samböndum geti 

beinst að öllum nefndum aðilum þá beinist það oftast gegn konum og því verður að telja að 

þær séu í mestri hættu á að verða fyrir slíku ofbeldi.
124

 Eins hafa rannsóknir gefið til kynna að 

karlar eru u.þ.b. 3% þolenda heimilisofbeldis en hér á landi hafa aðstæður karla sem þolenda 

lítið sem ekkert verið kannaðar.
125

 Þrátt fyrir að konur séu fjölmennasti hópur þolenda 
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 Alþt. 1996-97, A deild, bls. 3163 og 3195. Þess skal getið að könnunin Ofbeldi í íslenskum fjölskyldum tók 

til karla, kvenna og barna en rannsókn dómsmálaráðuneytisins beindist eingöngu að ofbeldi milli maka eða 

sambúðaraðila og fyrrum maka eða sambúðaraðila en tók ekki til barna eða annarra heimilismeðlima. Í rannsókn 

lögreglunnar miðaðist skilgreining heimilisofbeldisins við brotavettvang en ekki við mögulega þolendur eða 

gerendur. 
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heimilisofbeldis verður umfjöllunin hér ekki einskorðuð við ofbeldi gegn þeim heldur verður 

henni beint að fleiri mögulegum þolendum og án tillits til kynferðis. 

Erlendis hefur ofbeldi innan fjölskyldu verið skipt í sex flokka og sú flokkun miðast við 

hver þolandinn er. Flokkarnir eru eftirfarandi: 1) maki eða sambúðaraðili, 2) barn, 3) 

foreldrar, 4) systkini, 5) aldraður einstaklingur og 6) samkynhneigður maki eða sambúðar-

aðili.
126

 Ekki er að sjá að heimilisofbeldi hafi verið flokkað með svo ítarlegum hætti hér á 

landi heldur hefur venjan fremur verið sú að heimilisofbeldið sé bundið við tvo flokka. 

Annars vegar ofbeldi sem á sér stað milli fullorðinna einstaklinga, hins vegar ofbeldi sem 

börn eru beitt.
127

 Telja verður að flokkarnir sex heyri allir undir þessa tveggja flokka skiptingu 

og líta má á að þeir séu undirflokkar í þeirri skiptingu, til nánari aðgreiningar og skilnings.  

Við mat á því hvað telst vera heimilisofbeldi og hverjir eru þolendur þess, þá veldur það 

yfirleitt engum vafa að undir það fellur maki eða sambúðaraðili og börn geranda þar sem 

þessir aðilar mynda að jafnaði fjölskyldu og eru heimilisfastir á sama stað. Auk þess er í dag 

litið svo á að með nánum tengslum sé einnig átt við fyrrum maka og sambúðaraðila, systkini, 

foreldra og forráðamenn, sbr. umfjöllun um 3. mgr. 70. gr., 233. gr. b. hgl. og 2. mgr. 1. gr. 

verklagsreglna ríkislögreglustjóra í kafla 3.3.2. Verður að telja það eðlilega niðurstöðu þar 

sem hin tilfinningalegu tengsl eru til staðar, eða hafa að minnsta kosti verið það. Þess ber þó 

að geta að upp geta komið vafamál þegar um ofbeldi milli systkina er að ræða eða ofbeldi 

gegn foreldrum þar sem ætla má að það skipti máli hvort einstaklingarnir búi enn á sama stað, 

til dæmis á heimili foreldranna eða hvort þeir hafi búið sér til eigið heimili, hver á sínum stað. 

Hafi einstaklingarnir heimilisfesti á sama stað þá eru tengslin yfirleitt svo náin að ofbeldið 

telst að jafnaði til heimilisofbeldis. Jafnframt verður að líta til fleiri atriða eins og hversu mikil 

samskipti hafi verið á milli einstaklinganna og eftir atvikum hvort um ítrekað ofbeldi, sem 

gefur til kynna einhvers konar kúgunar- eða stjórnunarferli af hálfu geranda, hafi verið að 

ræða. Í því samhengi er vert að nefna Hrd. 1. mars 2007 (562/2006):  

 

X, 18 ára sonur Y, var sakfelldur fyrir tilraun til manndráps, skv. 211. gr., sbr. 20. gr. hgl., 

með því að hafa stungið Y með hnífi í hægri síðu hans, þar sem þeir voru staddir í eldhúsi 

á veitingastað, þannig að lífshættulegir áverkar hlutust af. Fram kom í málinu að samband 

þeirra Y og X hafði verið stirt vegna meints framhjáhalds Y og af þeim sökum hefðu þeir 

varla talast við vikurnar á undan. Sama kvöld og atlagan átti sér stað hafði komið til 

rifrildis og átaka milli þeirra X og Y á heimili þeirra. Hafði Y í kjölfarið farið á 

veitingastaðinn og elti X hann með það í huga að meiða Y. Í eldhúsi veitingastaðarins 

héldu þeir áfram að rífast og ögraði Y ítrekað X með því að kalla hann ónefnum, rétti að 

honum hníf og bað hann um að drepa sig. X missti á endanum stjórn á skapi sínu vegna 

hinna ítrekuðu ögrana af hálfu Y með fyrrgreindum afleiðingum.  
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Ekki var litið til 3. mgr. 70. gr. hgl. til refsiþyngingar við ákvörðun refsingarinnar þrátt fyrir 

augljós náin tengsl þeirra feðga og að þeir virtust hafa heimilisfesti á sama stað. Telja verður 

þá niðurstöðu eðlilega, miðað við atvik málsins í heild, því ekki var að sjá að 

ofbeldisverknaðurinn hefði verið upphaf að einhvers konar kúgunarferli eða liður í því heldur 

að um mikið reiðiskast og geðshræringu X hefði verið að ræða.  

Í framangreindum reglum er ekki tekið af skarið með það hvort stjúpbörn eða börn í fóstri 

falli þarna undir eða aðrir ættingjar en foreldrar í fyrsta lið upp en ef hin brottfallna 1. mgr. 

191. gr. hgl. er höfð til hliðsjónar má ætla að tengsl slíkra aðila séu þess eðlis að það ofbeldi 

sem þeir yrðu fyrir félli undir heimilisofbeldi. Önnur niðurstaða væri óeðlileg þar sem að vera 

barna og ungmenna, undir 18 ára aldri, á heimili er yfirleitt á forræði einhvers heimilismanns 

sem ber þá ábyrgð á velferð þeirra og öryggi. Börnin eru jafn varnarlaus gagnvart ofbeldi 

hvort sem þau eru blóðskyld geranda eða eru með öðrum hætti á forræði hans og því væri 

óásættanlegt að þau nytu minni verndar eða litið væri á brot gegn þeim með öðrum og jafnvel 

vægari hætti. Þessi niðurstaða fær einnig stuðning í Hrd. frá 15. janúar 2009 (527/2008) og 

Hérd. Suðl. 23. febrúar 2009 (S-774/2008) sem reifaðir voru í kafla 3.3.3. Þar voru þau tengsl, 

að þolandi var stjúpdóttir geranda, talin nægjanleg fyrir beitingu 3. mgr. 70. gr. hgl. Eins getur 

ofbeldið beinst að ömmum og öfum, líkt og foreldrum eða lengra upp legginn og því er 

varhugavert að einskorða hin nánu tengsl eingöngu við foreldra geranda. Þó, líkt og þegar um 

systkini eða foreldra er að ræða, þarf að skoða hversu mikill samgangur var á milli geranda og 

þolanda og eftir atvikum hvort ofbeldi hafi verið til þess fallið að stjórna eða kúga 

viðkomandi.  

Í sambandi við þessa umfjöllum vakna spurningar hvort tengdaforeldrar og ættingjar 

þeirra í beinan lið upp myndu teljast nákomin. Hér eru tengslin vissulega ekki eins náin og 

þegar um foreldra geranda er að ræða. Hins vegar ef litið er til orðalags 1. mgr. 191. gr. hgl. 

„skyldur honum eða tengdur í beinan legg upp“ og þeirrar staðreyndar að stigsmunur er á 

orðunum „skyldur“ og „tengdur“, þar sem að orðið „skyldur“ vísar að jafnaði til blóðtengsla 

en orðið „tengdur“ hefur meiri skírskotun til annars konar tengsla, er ekki útilokað að slíkir 

aðilar teldust tengdir nægilegum tilfinningalegum böndum. Hér þarf þó að stíga afar varlega 

til jarðar og líta til fleiri atriða en einungis þess að viðkomandi þolendur eru tengdaforeldrar 

eða tengdaömmur og afar. Samband aðila við tengdafólk sitt getur verið með afar misjöfnum 

hætti, allt frá því að þessir aðilar búi saman til þess að nánast engin samskipti séu milli þeirra. 

Það verður því að telja að við matið á því hvort tengdafólk teljist þolendur heimilisofbeldis 

verði að líta til þess hversu mikil áðurnefnd samskipti eru sem og tilgang ofbeldisins, sbr. 
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framangreinda umfjöllun. Því meiri sem samgangur milli aðila er og sér í lagi ef um er að 

ræða ítrekað ofbeldi, því líklegra er að ofbeldisverknaður teljist til heimilisofbeldis.  

Ætla má að afar langsótt sé að aðrir fjarskyldari ættingjar, eins og frænkur eða frændur, 

geti talist þolendur heimlisofbeldis. Það kæmi einna helst til álita ef aðstæður væru með þeim 

hætti að viðkomandi byggi á heimilinu um lengri tíma eða samskipti væru sérstaklega mikil 

og viðkomandi væri tíður heimilisgestur. Að auki þyrfti ofbeldið að hafa verið til þess fallið 

að kúga eða ná stjórn á viðkomandi, sbr. áðurnefnt, eða ef um kynferðisbrot er að ræða að 

trúnaðarskyldur og umsjárskyldur hafi gróflega verið brotnar. 

Hvað annað heimilisfast fólk varðar þá var hér á árum áður ekki óalgengt að vinnuhjú 

byggju inni á heimilium fólks og teldust hluti af heimilisfólkinu. Þó svo að ekki sé algengt í 

dag að fólk hafi vinnufólk á sínum snærum er það ekki með öllu óþekkt. Líkur eru á að við 

þær aðstæður myndist náin tengsl milli aðila. Á grundvelli þessa má ætla að ítrekað ofbeldi, 

sérstaklega í kúgunartilgangi, sem vinnufólk verður fyrir af hendi annars heimilismanns, 

teljist til heimilsofbeldis. Í sambandi við þessa umfjöllun er vert að benda á Hrd. 1938, bls. 

431 en sá dómur er lýsandi dæmi um það hvernig langvarandi ofbeldi og illu atlæti af hálfu 

yfirmanna eða húsbónda var beitt til að brjóta niður viljaþrek einstaklings og ganga svo fram 

af honum að hann sá enga aðra leið en að enda líf sitt til að binda enda á þjáningarnar.  

 

Í málinu voru hjónin J og Á meðal annars ákærð fyrir 18. kapitula og 20. kapitula hinna 

almennu hegningarlaga frá 25. júní 1869 með því að að hafa misþyrmt ungri konu, H, er 

var í vist hjá þeim, svelt hana og vanrækt og svipt hana frelsi sínu en lík H fannst sjórekið 

tveimur vikum eftir að J hafði tilkynnt hana horfna. Rannsókn málsins beindist meðal 

annars að því hvernig farið hefði verið með H á heimili þeirra, bæði í Reykjavík og á 

Eskifirði þann tíma er hún var í vist hjá þeim eða frá hausti 1934 til september 1936, er H 

fannst látin. Var það gert vegna orðróms sem hafði gengið um illa meðferð á H og 

innilokun hennar á heimilinu. Fjöldi vitna báru flest að H hefði liðið illa hjá þeim hjónum, 

verið hrædd við þau og lítið þorað að tala við annað fólk eða tjá sig um líðan sína í 

vistinni. Þá hefðu hjónin atyrt hana og hefði orðbragðið verið gróft, þó sýnu grófara hjá 

Á. H hefði virst mögur, illa hirt og eitt vitnið kvað H hafa kvartað um vanlíðan sína í 

vistinni, að hún liði sult þar, atlætið væri ótuktarlegt og að hjónin legðu hendur á hana. Þá 

kom fram í vitnisburði nokkurra vitna að þau hefðu séð áverka á H og heyrt Á hóta henni 

barsmíðum. Einnig að þau hefðu óbeint orðið vitni að einhverju ofbeldi og gestkomandi 

börn orðið vitni að barsmíðum á hendur H. Á líkinu voru áverkar sem J og Á gátu ekki 

nema að litlu leyti útskýrt. Hins vegar fannst engin ákveðin dauðaorsök önnur en að um 

köfnunardauða hefði verið að ræða og að drukknun væri ekki útilokuð. Krufning sýndi 

einnig að H virtist hafa soltið um lengri tíma en ekki var leitt í ljós hvort það væri vegna 

ills atlætis eða hvort um sjúkdóm hefði verið að ræða. Í framburði vitna kom einnig fram 

að hjónin hefðu beinlínis lokað H inni en utan eins tilviks gátu vitnin ekki borið um það 

hvort H hefði sjálf lokað sig að eða hvort hurðin hefði verið lokuð utan frá. Einnig var 

leitt í ljós að eftir að H réði sig til þeirra hjóna hætti hún að hafa samband við vini sína og 

eftir að þau fluttu á Eskifjörð var svo komið að hún átti varla samskipti við nokkurn mann 

utan heimilisins og fór vart af heimilinu nema í fylgd með Á eða börnum Á og J. Þá bar 

eitt vitnið að hjónin hefðu meinað H að hitta barn sitt sem var hjá því í fóstri og H hefði 
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laumast til að hitta barnið án vitundar hjónanna. Í ljós kom einnig að H hefði í upphafi 

vistar átt einn frídag í viku en Á hefði svipt hana þeim dögum fljótlega. J bar því við að 

hann hefði ekki verið með í þeirri ráðagerð. Þá hefði H ráðið sig til þeirra hjóna upp á 

kaup en fljótlega hefði vinnusamningnum verið breytt á þá leið að í stað kaups yrði henni 

séð fyrir fæði og klæðnaði en þegar eigur H voru týndar saman voru þetta mest gamlar 

flíkur af Á og lítils virði. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að H hefði reynt að komast af 

heimilinu með því að hafa í eitt skipti hlaupist á brott frá þeim hjónum í Reykjavík. 

Einnig með því að ráða sig sem vertíðarstúlku annars staðar en af gögnum málsins virtist 

sem hjónin hafi komið í veg fyrir það. Þá komu hjónin í veg fyrir að hún gæti ráðið sig í 

kaupavinnu á tveimur öðrum stöðum. Hjónin J og Á neituðu nefndum ásökunum og 

vitnisburði, þvertóku fyrir að þau hefði beitt H ofbeldi eða hótunum um slíkt en 

viðurkenndu að þau hefðu skammað H og bar J því við að það hefði jafnvel verið 

óþarflega mikið en hegðun hennar hefði kallað á það. Einnig viðurkenndi Á að hafa 

haldið eftir launum er H fékk fyrir kaupavinnu. Þá bar Á því við að H hefði verið sátt við 

að missa frídagana, að H hefði sóst eftir því að vera hjá þeim áfram og jafnvel beðið Á 

fyrir barn sitt en það var í fóstri annars staðar. Einnig viðurkenndi Á að hafa lokað H inni 

í einhver skipti þar sem hún taldi hana brjálaða og til að halda henni frá karlmönnum en Á 

dró síðar þennan framburð sinn til baka. J þrætti fyrir að þau hefðu lokað H inni en þau 

hefðu sagt H að loka að sér en að hún hefði verið með lykilinn. Í dómi aukaréttar 

Reykjavíkur var komist að þeirri niðurstöðu að H hefði verið hræddari við hjónin en 

eðlilegt gæti talist. Aftur á móti var ekki talið að hjónin hefðu með beinum hætti orðið 

völd af dauða H, enda var ekki ákært fyrir manndráp. Þá var ekki talið sannað að hjónin 

hefðu verið völd að þeim áverkum er voru á líkinu né heldur að þau hefði misþyrmt H 

þannig að það varðaði við 18. kapitula nefndra hegningarlaga og þau því sýknuð af þeim 

hluta. Eins var talið ósannað, þrátt fyrir holdafar líksins, að H hefði liðið skort á heimili 

þeirra hjóna og því einnig sýknað hvað þann lið varðaði. Hins vegar þótti fullsannað að H 

hefði verið svipt frelsi sínu og hjónin þar með brotið gegn 20. kapitula, sbr. 2. mgr. 213. 

gr. sömu laga. Þá kom fram í forsendum dómsins að framkoma og viðmót hjónanna í garð 

H sem og aðbúnaður hennar á heimilinu yrði að teljast ógnandi fyrir einstæða konu, sér í 

lagi konu með geðslag H. Hjónin hefðu verið samtaka í að kúga H, beint eða óbeint, og 

svipt hana frelsi til að ráða sér sjálfri eða högum sínum. Hæstiréttur staðfesti héraðsdóm 

hvað sýknudóminn varðaði. Hvað meint frelsissviptingarbrot varðaði hafði dómurinn það 

að orði að ekki teldist sannað að H hefði gert verulegar tilraunir til að komast af heimili 

þeirra J og Á, líkt og héraðsdómur taldi sannað en að aðbúnaður H á heimili þeirra hjóna 

og það atlæti sem hún varð fyrir að hálfu þeirra hefði lamað algjörlega hennar viljaþrek til 

að taka ákvörðun um vistarstað sinn svo það varðaði við 2. málsl., sbr. 1. málsl. 213. gr. 

nefndra hegningarlaga. Var J því sakfelldur fyrir það brot en Á var látin þegar málið var 

tekið fyrir í hæstarétti og því var henni ekki gerð refsing. 

 

Telja verður að ef atvik þau, sem lýst er í dóminum, hefði átt sér stað nú á dögum væri ekki 

vafa undirorpið að um heimilisofbeldi hafi verið að ræða. Tengslin voru til staðar og hjónin 

misnotuðu stöðu sína freklega og brutu stúlkuna kerfisbundið niður að því er virðist til að 

tryggja að þau hefðu ódýrt vinnuafl.  

Í dag er ekki óalgengt að fólk hafi „au pair“ sér til aðstoðar um lengri eða skemmri tíma 

en margt er líkt með „au pair“ fyrirkomulaginu og vinnuhjúum hér á árum áður. „Au pair“ býr 

yfirleitt hjá sínum yfirmönnum og vinnur ýmis viðvik á heimilinu gegn fæði, húsnæði og 

einhverjum vasapening. Ætla má að náin tengsl myndist á milli „au pair“ starfskrafsins og 

heimilisfólksins, sér í lagi ef dvalartími „au pair“ er langur. Það er því ekki útilokað að 
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yfirmaður eða annar heimilismeðlimur beiti „au pair“ ofbeldi í skjóli stöðu sinnar í því skyni 

að ná stjórn eða yfirráðum yfir manneskjunni og fá hana til að lúta sínum vilja. Telja verður 

líkur á að slíkt ofbeldi falli undir heimilisofbeldi. Hið sama má segja um skiptinema en 

töluvert er um það að fólk taki skiptinema inn á sitt heimili um einhvern tíma. Sá munur er þó 

á að oft eru skiptinemarnir undir 18 ára aldri og koma inn á heimilið sem einn 

fjölskyldumeðlimur á meðan „au pair“ er að jafnaði eldri og er í raun að ráða sig til vinnu. Á 

grundvelli þessa verður að telja að ríkari umsjárskyldur hvíli á þeim sem tekur skiptinema að 

sér, heldur en ef um „au pair“  er að ræða. Á það sérstaklega við þegar skiptineminn er undir 

18 ára aldri. Ef litið er til tilgangs dvalar skiptinemans og 1. mgr. 191. gr. hgl. þar sem talað er 

um að undir refsiverndina falli þeir sem gerandi hefur umsjón með eru líkur á að ofbeldi 

gagnvart skiptinema teldist heimilisofbeldi og hann þar með þolandi þess. 

Aðrir einstaklingar en þeir sem nefndir hafa verið koma vart til greina sem þolendur 

heimilisofbeldis nema þá einna helst einstaklingur sem leigir hjá fólki eða mjög náinn vinur. 

Ekki verður talið að mjög algengt sé að fólk hafi leigjendur beinlínis inni á heimilum sínum, 

þó það sé ekki með öllu óþekkt. Algengara er að leigjendur leigi hluta húsnæðis, eins og 

herbergi eða íbúð í kjallara eða bílskúr. Vafasamt er að þessir aðilar teljist svo nánir 

heimilisfólkinu að þeir geti talist vera þolendur heimilisofbeldis en það veltur, líkt og áður á 

hversu mikil samskipti eru á milli aðilanna og hvers eðlis ofbeldið er eins og áður hefur verið 

nefnt. Leigjandi, sem hefur leigt um langan tíma hjá fólki hefur oft myndað tilfinningaleg 

tengsl við það. Á það sérstaklega við ef leigjandinn leigir herbergi á heimilinu. Eins geta 

aðstæður verið með þeim hætti að leigjandinn borgar hluta af leigu með ýmsum viðvikum á 

heimilinu eða með barnapössun en ætla má að slíkt auki líkurnar á að náin tengsl myndist. 

Þetta er þó afar langsótt og meta yrði hvert einstakt tilfelli fyrir sig með tilliti til tengsla og 

lengd búsetu. Hvað nána vini varðar verður einnig að telja það mjög langsótt að slíkir aðilar 

geti talist þolendur heimilisofbeldis. Líta þyrfti til margra atriða svo sem hversu náinn 

vinskapurinn væri og hversu mikill samgangur væri á milli aðilanna. Þá þyrfti ofbeldið, líkt 

og áður að vera til þess fallið að kúga eða stjórna. Meta þyrfti hvert tilfelli fyrir sig en ætla má 

að aðstæður þyrftu að vera með afar sérstökum hætti svo ofbeldi gagnvart vini teldist vera 

heimilisofbeldi og hann þar með þolandi. 

 

3.3.4.2 Gerandi 

Gerendur í heimilisofbeldismálum geta, líkt og þolendur, verið karlar, konur og börn. Þrátt 

fyrir þá staðreynd hafa athuganir, sem gerðar hafa verið hér á landi og nefndar voru í kafla 

3.3.4.1, meðal annars leitt í ljós að þegar um ofbeldi í nánum samböndum er að ræða þá er 



 

 
54 

karlinn í meiri hluta tilfella gerandi en konan þolandi. Mjög stór hópur þessara karla eru að 

auki makar eða sambýlismenn kvennanna eða fyrrum makar eða sambýlismenn.
128

 Þá beita 

karlar mun oftar ofbeldi sem kúgunarferli heldur en konur.
129

 Eins sýnir dómaframkvæmd 

síðustu ára að þrátt fyrir að konur geti verið gerendur í heimilisofbeldismálum þá eru karlar 

þar í meiri hluta.
130

  

Með sama hætti og þegar um þolendur er að ræða þá eru það fyrst og fremst tengslin milli 

aðilanna sem litið er til þegar metið er hvort ofbeldi teljist vera heimilisofbeldi. Hversu náin 

þau tengsl þurfa að vera hefur verið tíunduð í kafla 3.3.4.1 og er því óþarft að endurtaka það 

hér þar sem það liggur í hlutarins eðli að teljist tengslin vera þess eðlis að viðkomandi 

einstaklingur sé þolandi þá er sá aðili sem beitir hann ofbeldinu gerandi. Vísast því til nefnds 

kafla til nánari skýringar á tengslum aðila.  

Í tengslum við umfjöllun um gerendur er vert að benda á athyglisverða niðurstöðu 

könnunar dómsmálaráðuneytisins frá 1996, sem fjallað var um í kafla 3.1. Könnunin tók ekki 

einungis til reynslu þolenda heimilisofbeldis heldur einnig reynslu geranda. Í ljós kom að 

nánast helmingi fleiri konur en karlar, eða 7,9% á móti 4,1%, kváðust hafa beitt maka eða 

fyrrum maka ofbeldi og þegar kom að grófu ofbeldi var munurinn margfaldur, 4,1% á móti 

0,7%. Einnig kom fram að einungis 3,9% karla kváðust hafa orðið fyrir ofbeldi af hálfu maka 

eða fyrrum maka og þar af höfðu 1,2% orðið fyrir grófu ofbeldi en 13,8% kvenna báru vitni 

um slíkt ofbeldi, þar af höfðu 7,1% orðið fyrir grófu ofbeldi. Framangreindar tölur gerenda á 

móti tölum þolenda ættu að vera svipaðar væru tölurnar í samræmi við raunveruleikann. Á 

nefndu misræmi geta verið nokkrar skýringar. Fyrir það fyrsta getur verið að karl skammist 

sín svo fyrir að vera beittur ofbeldi af hálfu konu að hann þegir yfir því. Í annan stað getur 

verið að kynin upplifi ofbeldi með mismunandi hætti en ýmsar athuganir benda til þess, 

jafnvel að áverka þurfi til svo að karlar álíti að þeir hafi orðið fyrir ofbeldi. Eins kalla konur 

hegðun mun fyrr og frekar ofbeldi heldur en karlar þar sem þeim stafar mun meiri ógn af 

ofbeldishegðun heldur en körlum. Í þriðja lagi getur ofbeldisbeitingin í senn verið árás og 

vörn en könnunin sýndi að þær konur sem beittu ofbeldi hefðu hlutfallslega oftar verið 

þolendur ofbeldis en karlar sem beittu ofbeldi. Þá sýndi könnunin einnig að algengara var að 

konur en karlar beittu ofbeldi í sjálfsvörn.
131

 Í fjórða lagi getur verið að karlar eigi erfiðara 
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með að viðurkenna ofbeldisverknaðinn og hugsanlega réttlæti hann með því að kalla hann 

einhverju öðru nafni en ofbeldi.
132

 

 

3.3.4.3  Aðrir mögulegir aðilar? 

Í köflum 3.3.4.1 og 3.3.4.2 hefur með víðtækum hætti verið farið yfir hverjir mögulega geti 

talist þolendur eða gerendur í heimilisofbeldismálum. Hefur sú yfirferð einkum beinst að 

blóðtengslum aðila eða tengslum sem myndast vegna mikils samgangs á heimili viðkomandi 

aðila. Hins vegar er vert að benda á að í frumvarpi til laga um breytingu á almennum 

hegingarlögum er var lagt fram á 132. Löggjafarþingi 2005-2006 er ekki að sjá neina 

umfjöllun um aldraða eða fatlaða. Þó má ætla að 1. og 3. greinar þess taki til þeirra miðað við 

þá merkingu sem þar er lögð í hugtakið „nákomnir“ enda geta foreldrar verið aldraðir og þeir 

eða aðrir nákomnir geta átt við fötlun að stríða.
133

 Af nefndum greinum er aftur á móti ekki 

hægt að sjá hvort þær taki til fatlaðra eða aldraða, er búa á heimilum, stofnunum eða 

sambýlum og verða fyrir ofbeldi af hálfu þess eða þeirra sem hafa umönnun þessara 

einstaklinga með höndum. Telja verður að þessir staðir séu heimili þeirra aðila er þar búa, sbr. 

skilgreiningu 1. gr. laga um lögheimili nr. 21/1990 (hér eftir nefnd lögheimilislög) er hljómar 

svo:
134

 

 

Lögheimili manns er sá staður þar sem hann hefur fasta búsetu. 

 

Maður telst hafa fasta búsetu á þeim stað þar sem hann hefur bækistöð sína, dvelst að 

jafnaði í tómstundum sínum, hefur heimilismuni sína og svefnstaður hans er þegar hann 

er ekki fjarverandi um stundarsakir vegna orlofs, vinnuferða, veikinda eða annarra 

hliðstæðra atvika. 

 

Dvöl í gistihúsi, fangelsi, vinnuhæli, sjúkrahúsi, athvarfi, heimavistarskóla, verbúð, 

vinnubúðum eða öðru húsnæði, sem jafna má til þessa, er ekki ígildi fastrar búsetu. [Sama 

gildir um húsnæði í skipulagðri frístundabyggð [og á skipulögðu iðnaðar-, athafna- og 

hafnarsvæði og öðru svæði innan þéttbýlis sem skipulagt er fyrir atvinnustarfsemi nema 

búseta sé þar heimil samkvæmt lögum eða stjórnvaldsfyrirmælum.
 

 

Þrátt fyrir ákvæði 3. mgr. má heimila tímabundna skráningu lögheimilis í 

starfsmannabústað.
 

 

 Ætla má að þeir aðilar sem hafa með umönnun þessa fólks að gera geti talist nákomnir enda 

geta tengsl þessara aðila orðið býsna náin og umönnunaraðilarnir jafnvel staðið þessu fólki 

einna næst. Í ljósi þessa má segja að það ofbeldi sem þetta fólk verður fyrir af hálfu 
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umönnunaraðila þessara stofnana sé í eðli sínu sambærilegt því ofbeldi sem framið er af 

öðrum nákomnum.
135

 Á það sér í lagi við ef ofbeldið er ítrekað og felur í sér einhvers konar 

kúgun eða stjórnun. Það skýtur því skökku við ef það fólk sem býr á þessum stöðum njóti 

minni verndar en þeir sem eiga heimili annars staðar og að tekið sé með öðrum og jafnvel 

vægari hætti á þessum málum heldur en öðrum heimilisofbeldismálum. Eins getur verið um 

að ræða ofbeldi milli vistmanna þessara stofnana. Ætla má að náin tengsl geti myndast á milli 

vistmanna sér í lagi ef þeir dvelja löngum stundum á þessum stofnunum. Oft er það einnig svo 

að þessir einstaklingar eiga ekki aðra að heldur en sambýlinga sína og þessir aðilar komist því 

næst því að vera fjölskylda þeirra. Þá geta vistmenn verið giftir eða í sambúð er þeir flytja á 

heimilin og halda áfram sambúðinni þar. Ofbeldi sem á sér stað á milli þessara einstaklinga 

getur því talist til heimilisofbeldis vegna þessara nánu tengsla og á það sérstaklega við ef 

ofbeldið er ítrekað og til þess fallið að kúga viðkomandi. Það þarf þó að meta aðstæður og 

málið í heild sinni. 

Auk nefndra stofnana þá dvelur fólk um lengri eða skemmri tíma á ýmsum öðrum 

stofnunum eins og fangelsi, réttargeðdeild og vistheimili fyrir börn og unglinga, ýmist 

sjálfviljugt eða er skikkað til þess án tillits til vilja. Ofbeldi milli vistmanna eða milli 

vistmanns og starfsmanns þessara stofnanna getur átt sér stað líkt og annars staðar en getur 

slíkt ofbeldi talist vera heimilisofbeldi? Þegar um vistmenn í fangelsi er að ræða þá verður að 

telja ólíklegt að náin tengsl myndist milli vistmanns og starfsmanns vegna eðlis sambands 

þeirra og ástæðu veru einstaklingsins þar og hið sama má segja um samband milli vistmanna. 

Eins er ekki litið á fangelsi sem heimili vistmannsins, sbr. 1. gr. lögheimilislaga heldur er það 

staður þar sem viðkomandi dvelst um einhvern tiltekinn tíma og snýr svo aftur til síns heima. 

Það má því segja að fangelsi sé ekki griðarstaður einstaklinga eða að þeir finni til öryggis á 

sama hátt og þegar um eiginlegt heimili er að ræða. Það verður því að telja afar ólíklegt að 

ofbeldi sem á sér stað í fangelsi geti talist heimilisofbeldi.  

Hvað einstaklinga á réttargeðdeild eða börn og unglinga á vistheimilum varðar má segja 

að mörkin séu óljósari. Réttargeðdeild, líkt og fangelsi, er ekki heimili í skilningi 

lögheimilislaganna. Hins vegar eru einstaklingar er þar dvelja oft umkomulausari en 

venjulegir fangar í ljósi bágs andlegs ástands þeirra. Eins má ætla að oft þurfi þessir 

einstaklingar mun meiri umönnun og að samgangur umönnunaraðila og vistmanns sé mun 

meiri heldur en þegar um fanga og fangavörð er að ræða og því líklegra að náin tengsl geti 

myndast. Þó ólíklegt sé að ofbeldi sem á sér stað á stofnun sem þessari teljist til 
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heimilisofbeldis er það ekki útilokað og því þyrfti að skoða málið í heild sinni út frá tengslum 

aðilanna og í hvaða tilgangi ofbeldinu er beitt.  

Börn og unglingar dveljast oft á vistheimilum, ýmist með eða án vilja þeirra, um lengri 

eða skemmri tíma vegna aðstæðna heima fyrir eða vegna persónulegra vandamála þeirra 

sjálfra. Á þessum heimilum eru þau í umsjá tiltekinna aðila sem hafa með velferð þeirra og 

umönnun að gera og stofnunin sem slík oft með heimilislegum blæ. Börn og unglingar eru oft 

umkomulausari en fullorðnir einstaklingar og þurfa að jafnaði meiri stuðning þeirra sem um 

þau sjá. Auk þess leita þau jafnvel í ríkari mæli til þessara aðila eftir öryggi og leggja traust 

sitt á þá, sérstaklega ef þau eru ekki vistuð á þessum heimilum gegn vilja sínum. Það má því 

segja að líklegt sé að náin tengsl myndist á milli barnanna og umönnunaraðila þeirra sér í lagi 

ef þau dveljast á staðnum um lengri tíma. Af þeim sökum eru töluverðar líkur á að ofbeldi við 

þessar aðstæður teldist til heimilisofbeldis. Þó þyrfti að meta hvert og eitt tilfelli fyrir sig út 

frá tengslum aðilanna og tilgangi ofbeldisins. 

 

3.3.5 Brotavettvangur í heimilisofbeldismálum 

Í kafla 2.2 kom fram að nú á dögum er heimilisofbeldi ekki einskorðað við heimili 

hlutaðeigandi aðila sem brotavettvang, þrátt fyrir að ofbeldið eigi sér oftast stað innan veggja 

heimilisins, heldur er litið svo á að slíkt ofbeldi geti átt sér stað annars staðar. Í 3. mgr. 70. gr. 

hgl. er brotavettvangur ekki tilgreindur sem eitt af skilyrðum þess að hún teljist eiga við. Af 

þessu má draga þá ályktun að ofbeldið geti átt sér stað á mismunandi stöðum að því tilskildu 

að krafan um náin tengsl aðilanna teljist uppfyllt. Sú túlkun kemur einnig fram í 

verklagsreglum ríkislögreglustjóra, sbr. umfjöllun í kafla 3.2 en í 3. gr. þeirra er beinlínis 

tekið fram að vettvangurinn sé ekki einskorðaður við sjálft heimilið heldur að átt sé við hvern 

þann stað sem nákomnir aðilar hittast fyrir eða dveljast.  

Ætla má að með því að einskorða vettvanginn ekki við heimilið sé dregið úr þeirri hættu 

að tilvik sem bersýnilega teldust til heimilisofbeldis yrðu felld utan þess eingöngu vegna 

staðsetningar. Slík niðurstaða væri bagaleg, ekki síst vegna þess að heimilisofbeldi getur teygt 

anga sína víða, einnig út fyrir veggi heimilisins. Auk þess verður að telja að með svo þröngri 

skilgreiningu á vettvanginum yrði athyglinni beint frá alvarleika brotsins og að 

staðsetningunni sem slíkri. Slíkt verður að teljast óviðunandi því það er ekki síst eðli brotsins 

og tengsl aðilanna sem gerir þessi mál alvarleg. Þá má einnig benda á, eins og kom fram í 

kafla 3.3.1, að erfitt er að tiltaka alla mögulega brotavettvanga heimilisofbeldis og því fer 

betur að einskorða ofbeldið ekki við tiltekna staði með tæmandi hætti heldur fremur að 

mögulegir brotavettvangar séu taldir upp í dæmaskyni.  
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3.4 Setning refsiþyngingarákvæðis í almenn hegningarlög nr. 19/1940 

Aðdraganda að frumvarpi til laga, sem meðal annars hafði að geyma nýtt refsiþyngingar-

ákvæði, sbr. 3. mgr. 70. gr. hgl. og lagt var fram fyrir Alþingi á 132. löggjafarþingi 2005-

2006, má rekja til bréfs dómsmálaráðherra til refsiréttarnefndar, dagsett 18. nóvember 

2004.
136

 Í bréfinu óskaði dómsmálaráðherra meðal annars eftir áliti nefndarinnar hvort líta 

ætti áfram, líkt og gert hafði verið, til hinna almennu líkamsmeiðingaákvæða hgl., sbr. 217. 

gr. og 218. gr., þegar um heimilisofbeldismál væri að ræða eða hvort þörf væri á að innleiða 

sérstakt lagaákvæði í hgl. þar sem heimilisofbeldi væri lýst sem refsinæmum verknaði. Undir 

störfum nefndarinnar var farið yfir þá löggjafarþróun sem átt hafði sér stað í þessum efnum á 

Norðurlöndunum og meginlandi Evrópu. Einnig var dómaframkvæmd hér á landi skoðuð í 

þeim málum sem talin voru geta haft þýðingu á þessu sviði, einkum með tilliti til tengsla 

brotamanns og brotaþola og hvort háttsemi brotamannsins gæti á grundvelli tengslanna talist 

vera heimilisofbeldi. Þá var farið yfir fyrirliggjandi skýrslur opinberra nefnda sem lutu að 

þessum málaflokki  og önnur viðkomandi gögn og upplýsingar. Að framangreindum atriðum 

virtum var það álit nefndarinnar að setja ætti nýtt refsiþyngingarákvæði sem tæki til tilvika 

þegar náin tengsl brotamanns og brotaþola hefðu aukið á grófleika verknaðarins. Auk þess 

lagði nefndin til að orðalag 191. gr. hgl. yrði gert skýrara með tilliti til kröfu um skýrleika 

refsiheimilda, sbr. 1. mgr. 69. gr. sts. Á grundvelli niðurstöðu nefndarinnar fól dómsmála-

ráherra henni það verkefni að semja frumvarp til breytinga á hgl. þar sem að nefndar tillögur 

yrðu nánar útfærðar.
137

 

Við gerð frumvarpsins var litið til verklagsreglna ríkislögreglustjóra, um skráningu og 

meðferð heimilisofbeldismála sem nýlega höfðu verið samþykktar. Talið var rökrétt og þarft 

að refsilöggjöfin myndi með skýrum hætti endurspegla það mat löggjafans að brot sem væru 

framin í nánum samböndum, hefðu sérstöðu. Opinberum aðgerðum, er hefðu það að 

markmiði að berjast gegn heimilisofbeldi, væri öðru fremur ætlað að veita þeim þolendum 

réttarvernd sem búið hefðu við langvarandi eða ítrekað ofbeldi af hálfu einhvers nákomins. 

Því var lagt mat á það hvort þörf væri á sérstöku refsiákvæði sem tæki til heimilisofbeldis. 

Þegar dómaframkvæmd var skoðuð með hliðsjón af þeim viðhorfum og sjónarmiðum er fram 

komu við skoðun á löggjafarþróun á Norðurlöndum og í Evrópu og í innlendum skýrslum 

opinberra nefnda var talið að hægt væri að skilgreina þónokkuð mörg mál sem 

heimilisofbeldismál. Aftur á móti reyndist ekki ávallt unnt að sjá hvort dómstólar hefðu við 

ákvörðun refsingar litið til tengsla brotamanns og brotaþola. Einnig kom í ljós að undir 
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heimilisofbeldi gætu auk líkamsmeiðinga, ýmis önnur brot fallið til dæmis húsbrot, hótanir, 

eignarspjöll og kynferðisbrot. Þá var ljóst að á grundvelli framkominna sjónarmiða var hægt 

að fella undir ofbeldishugtakið ýmsa aðra verknaði sem fram að þessu hefðu ekki verið taldir 

þess eðlis að þeir féllu undir refsilög. Sem dæmi má nefna þegar brotamaður kæmi í veg fyrir 

að maki ætti félagslegt samneyti við fjölskyldu og vini. Hins vegar var álitið að lagaleg eða 

refsipólitísk rök stæðu ekki til þess að lögfesta bæri sérstakt refsiákvæði sem, auk refsiverðrar 

háttsemi, tæki til annarra athafna sem ættu sér stað milli nákominna aðila. Fremur bæri að 

lögfesta sérstakt refsiþyngingarákvæði þar sem miðað væri við að hin nánu tengsl geranda og 

þolanda hefðu aukið á grófleika verknaðarins.
138

  

Þessi niðurstaða var fyrir það fyrsta rökstudd á þá leið að með hliðsjón af 

framangreindum sjónarmiðum og mati á dómaframkvæmd og fræðiviðhorfum þætti 

varhugavert að leggja fram fastmótaða skilgreiningu á hutakinu heimilisofbeldi. Þó væri ljóst 

að það hlyti að teljast grundvallarskilyrði að hin refsiverða háttsemi hefði átt sér stað milli 

einstaklinga er álitnir væru nákomnir á verknaðarstundu enda hefðu þeir þegar á þeim tíma 

myndað samfélagsleg tengsl til dæmis samband foreldris og barns, maka, systkina eða 

tiltekna fjölskylduheild í rýmri merkingu. Það væru því tengslin á milli aðila og það 

trúnaðarbrot sem ætti sér stað sem yrðu þess valdandi að háttsemin teldist siðferðilega 

ámælisverðari og grófari en ekki verknaðurinn sjálfur sem slíkur. Í ljósi þessa ætti fremur að 

meta í hverju tilviki fyrir sig hvort tengsl milli aðila leiddu til þess að litið yrði á háttsemina 

með öðrum og alvarlegri hætti við rannsókn og ákvörðun refsingar heldur en að skilgreina 

heimilisofbeldi með tæmandi hætti.
139

 

Í annan stað var talið með hliðsjón af réttarframkvæmd að gildandi refsilöggjöf tæki með 

fullnægjandi hætti til óæskilegra verknaða sem ættu sér stað í nánum samböndum um lengri 

eða skemmri tíma. Líkamsmeiðingarákvæði hgl., 217. gr. og 218. gr., tækju til allra 

hefðbundinna ofbeldisathafna á hendur nákomins brotaþola hvort sem um væri að ræða tjón á 

andlegu heilbrigði eða líkamlegt tjón. Þessu til stuðnings var vísað til Hrd. 2005, bls 2795 

(287/2005) þar sem fram kom það sjónarmið að ítrekað ofbeldi innan veggja heimilis væri til 

þess fallið að valda brotaþola umtalsverðu tjóni á andlegu heilbrigði. Einnig var álitið að 

gildandi refsilöggjöf, þá sér í lagi ákvæði hgl. um líkamsmeiðingar, brot gegn frjálsræði 

manna, kynferðisbrot og ýmis nauðungarbrot, gæti leitt til þess að tjón á andlegu heilbrigði 

brotaþola teldist sannað þó ekki væri um beina líkamlega áverka að ræða.
140
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Þá var álitið að þótt almennt væri hægt að fallast á það sjónarmið að sönnunarvandi gæti 

ekki einn og sér leitt til þess að sérstakt ákvæði yrði ekki sett, væri varhugavert að fella undir 

slíkt ákvæði athafnir er skertu sjálfsmat þolanda eða væru til þess fallnar að niðurlægja hann. 

Í mörgum tilfellum yrði hinn refsiréttar- og réttarfarslegi þröskuldur ákvæðisins 

óyfirstíganlegur. Auk þess gætu refsiskilyrði ákvæðisins verið þess eðlis að rannsóknir á 

slíkum brotum væru mjög íþyngjandi fyrir alla hlutaðeigandi aðila sökum náinna tengsla. 

Síðast en ekki síst var talið að orðalag sérstaks ákvæðis er tæki til heimilisofbeldis yrði mjög 

matskennt ef það ætti að fanga öll þau refsiréttarlegu og refsipólitísku markmið sem almennt 

er horft til þegar um þennan málaflokk er að ræða. Með vísan til þeirra ströngu krafna sem 1. 

mgr. 69. gr. sts. gerði til skýrleika refsiheimilda væru umtalsverðar hömlur settar við því að 

refsiákvæði séu orðuð með matskenndum hætti.
141

  

Í athugasemdum með frumvarpinu var lögð fram sú tillaga að hinu nýja refsiþyngingar-

ákvæði yrði fundinn staður sem 3. mgr. 70. gr. hgl. Um væri að ræða sambærilega heimild og 

kæmi fram í 1. og 2. mgr. sömu greinar, þ.e. að þyngja refsingu innan lögmæltra refsimarka 

viðkomandi refsiákvæðis. Ákvæði sem þetta væri til þess fallið að vekja athygli dómara á 

nánum tengslum málsaðila og að auki þyrfti dómari alltaf meta hvort tengslin hefðu haft áhrif 

á refsiákvörðunina og færa rökstuðning fyrir máli sínu. Einnig myndi ákvæðið styrkja 

lagalegan grundvöll sakamálarannsóknar ef grunur vaknaði að um heimilisofbeldi væri að 

ræða þar sem rannsókn málsins myndi meðal annars beinast að því að upplýsa hvort 

málsatvik væru með þeim hætti að réttlætanlegt væri að beita refsiþyngingarákvæðinu við 

ákvörðun refsingar. Þá myndi lögfesting ákvæðisins bersýnilega sýna löggjafarviljann í 

þessum efnum.
142

 Frumvarpið var samþykkt með lögum nr. 27/2006 og er 3. mgr. 70. gr. hgl. 

svohljóðandi: 

 

Hafi verknaður beinst að karli, konu eða barni sem eru nákomin geranda, og tengsl þeirra 

þykja hafa aukið á grófleika verknaðarins, skal að jafnaði taka það til greina til þyngingar 

refsingunni.
 

 

Ákvæðið felur í sér refsiþyngingarástæðu þegar atvik eru með þeim hætti að brotið er gegn 

einstaklingi sem telst nákominn brotamanni og þau tengsl eru talin auka á grófleika brotsins. 

Hin nánu tengsl brotamanns og brotaþola þurfa þegar að hafa verið mynduð á 

verknaðarstundu og af  þeim sökum teljist þau auka á grófleika verknaðarins. Aftur á móti 

breytir aðstaðan almennt engu um refsinæmi verknaðarins. Það er í höndum dómara í hverju 
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og einu tilviki að meta hvort tengslin hafi aukið á grófleika verknaðarins en tengslin ein og sér 

leiða ekki sjálfkrafa til þess að refsiþyngingarákvæðinu sé beitt. Við matið beri einkum að líta 

til þess hvort um langvarandi og ítrekuð brot sé að ræða en almennt á ákvæðið ekki við þegar 

um einstök tilvik er að ræða þó svo að slíkt sé ekki útilokað. Einnig er heimilt að líta til þess 

með hliðsjón af atvikum eða aðstæðum hvort verknaðurinn hafi almennt og hlutlægt séð verið 

til þess fallinn að niðurlægja brotaþola, skerða sjálfsvirðingu hans eða sjálfsmat. Líkt og á við 

um aðrar lögmæltar refsiákvörðunarástæður er það á endanum dómarans að meta hvort 

skilyrði ákvæðisins sé uppfyllt miðað við málsatvik í heild.
143

 

Með orðavalinu „karl, kona eða barn“ er ætlunin að lýsa hópi brotaþola. Auk þess hefur 

það tvíþættan tilgang. Annars vegar táknræna þýðingu þar sem ákvæðið tekur til verknaða 

sem eiga sér stað í nánum samböndum. Hins vegar er ætlunin að draga fram þá staðreynd að 

refsiþyngingin byggir á þeirri grundvallarforsendu að þolendur heimilisofbeldis geti hvort 

heldur verið fullorðnir einstaklingar eða börn, að því tilskildu að öðrum efnisskilyrðum 

ákvæðisins sé fullnægt.
144

  

Ákvæðið áskilur að brotaþoli sé nákominn geranda en hvorki ákvæðið né 

lögskýringargögn skilgreina með tæmandi hætti hvers eðlis tengslin þurfi að vera svo 

skilyrðið teljist uppfyllt. Orðið „nákominn“ áskilur að náin félagsleg bönd séu á milli aðila, þó 

ekki þannig að á  verknaðarstundu þurfi brotamaður og brotaþoli að vera búsettir á sama stað 

eða í daglegum samskiptum. Undir ákvæðið falla því samskipti fyrrum maka eða 

sambúðaraðila svo fremi sem tengsl þeirra séu með þeim hætti að þau teljist nákomin 

samkvæmt almennum mælikvarða. Ákvæðið kemur því vel til greina þegar um er að ræða 

ofsóknir eða hótanir af hálfu fyrrum maka þó svo að nokkuð sé liðið frá samvistarslitum að 

því gefnu að háttsemi brotamannsins sé í beinum tengslum við fyrrum sambúð hans og 

brotaþola.
145

  

 

3.5 Ákvæði íslenskra laga er taka til heimilisofbeldis 

3.5.1 Almennt 

Fram hefur komið að í íslenskum lögum, hegningarlögum, sérrefsilögum og öðrum lögum, er 

ekki að finna neitt ákvæði sem sérstaklega tekur til heimilisofbeldis. Sú háttsemi eða þeir 

verknaðir sem telja má að falli undir heimilisofbeldi eru þó flestir refsiverðir samkvæmt 

nefndum lögum og brotamanni gerð refsing á grundvelli þeirra. Heimilisofbeldi er mjög 

margbrotið og það er vandkvæðum bundið að telja upp með tæmandi hætti þau lagaákvæði 

                                                 
143

 Alþt. 2005-06, A deild, bls. 1747-1748.  
144

 Alþt. 2005-06, A deild, bls. 1748. 
145

 Alþt. 2005-06, A deild, bls. 1748.  



 

 
62 

eða lagabálka sem ætla má að taki til einstakra þátta heimilisofbeldis þar sem birtingarmyndir 

þess eru af svo ólíkum toga. Sú kúgun og stjórnun sem oft einkennir heimilisofbeldismál er 

hægt að ná fram með mjög svo ólíkum hætti og miðast oft við hið einstaklingsbundna 

samband. Því má segja að ímyndunaraflið eitt setji mönnum skorður í þessum efnum.  

Í kafla 3.5.2 verður gerð grein fyrir þeim hgl. ákvæðum sem ætla má að feli í sér 

verknaðarlýsingu sem geti talist til heimilisofbeldis. Við þessa umfjöllun er 2. gr. 

verklagsreglna Ríkislögreglustjóra, er fram kom í kafla 3.2, höfð til hliðsjónar en auk þeirra 

ákvæða, er þar koma fram, verða fleiri ákvæði tekin til skoðunar. Þess bera að geta að ekki er 

um tæmandi talningu að ræða og því varhugavert að gagnálykta á þann veg að önnur hgl. 

ákvæði geti ekki átt við.  

Í kafla 3.5.3 verður svo tæpt á öðrum lögum er telja má að taki til heimilisofbeldistilvika 

með einum eða öðrum hætti. Líkt og með ákvæði hgl. verður sú upptalning ekki tæmandi 

heldur verður einungis tæpt á þessum helstu lagabálkum og einstaka greinum þeirra. 

 

3.5.2 Ákvæði almennra hegningarlaga 

3.5.2.1 108. gr. hgl. 

 

Hver sem beitir annan mann eða nána vandamenn hans eða aðra honum tengda líkamlegu 

ofbeldi, ólögmætri nauðung eða hótun skv. 233. gr. vegna skýrslugjafar hans hjá lögreglu 

eða fyrir dómi skal sæta fangelsi allt að 6 árum eða sektum ef sérstakar málsbætur eru 

fyrir hendi.
 

 

Greininni er skipaður sess í kafla hgl. er ber nafnið brot gegn valdstjórninni. Engu að síður má 

sjá af lestri hennar að refsivernd ákvæðisins er ekki einungis bundin við opinbera starfsmenn 

heldur hvern þann sem sæta má líkamlegu ofbeldi eða annarri ólögmætri háttsemi sem fellur 

undir verknaðarlýsingu ákvæðisins vegna skýrslutöku hjá lögreglu eða fyrir dómi. Ákvæðið 

var innleitt í hgl. árið 2000 með lögum nr. 39/2000 og var meðal annars liður í því að auka 

vitnavernd.
146

 Ákvæðið á við hvort sem hin refsiverða háttsemi er viðhöfð áður en til 

skýrslutöku kemur í því skyni að hafa áhrif á eða koma í veg fyrir að vitnið gefi vitnisburð 

sinn eða eftir vitnisburð og þá oftast sem einhvers konar hefndaraðgerð. Þá á ákvæðið við 

hvort sem háttsemin beinist að vitninu sjálfu, nánum vandamönnum þess eða öðrum þeim sem 

eru því tengd, sbr. orðalag þess.
147
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Í ákvæðinu eru engin skilyrði þess efnis að verknaðurinn þurfi að hafa leitt til tjóns á 

líkamlegu eða andlegu heilbrigði þolandans heldur þarf einungis að sýna fram á að hann hafi 

átt sér stað. Þó má ætla að verknaðurinn þurfi að minnsta kosti að uppfylla refsiskilyrði 217. 

gr., 225. gr. og 233. gr. hgl. til þess að ákvæðið teljist eiga við og vægt ofbeldi, eins og að 

reka þolanda kinnhest, getur því verið nægjanlegt. Hins vegar er líklegt að alvarlegar 

afleiðingar verknaðarins hefðu áhrif til þyngingar refsingunni.  

Telja verður að vel komi til greina að beita ákvæðinu í þeim tilvikum þar sem brotamaður 

reynir að hafa áhrif á að þolandi kæri ekki ofbeldi eða aðra refsiverða háttsemi sem átt hefur 

sér stað. Á það ekki síst við í heimilisofbeldismálum. Sem dæmi má nefna konu er búið hefur 

við ofbeldi af hálfu maka og fer af heimili sínu til vina, ættingja eða kvennaathvarfs til að 

losna undan ofbeldinu og íhugar að kæra hina illu meðferð er hún hefur þurft að sæta um 

lengri eða skemmri tíma. Makinn fær veður af þessum ráðagerðum og setur sig í samband við 

hana og hótar henni eða börnum hennar ofbeldi fari hún með málið lengra eða neyðir hana til 

að taka slíka kæru til baka, sbr. Hrd. 2006, bls. 82 (166/2005):
148

  

 

Í málinu var X meðal annars ákærður fyrir brot gegn 108. gr. hgl. með því að hafa beitt Y, 

ofbeldi, hótunum um ofbeldi og líkamlegri nauðung til þess að fá hana til að undirrita 

yfirlýsingu um að hún drægi til baka kæru á hendur honum fyrir nauðgun 31. maí 2003 

sem hún hafði borið um hjá lögreglu og fyrir dómi. X neitaði sök fyrir dómi en kannaðist 

við að Y hefði fyrst ekki viljað skrifa undir plaggið en síðar snúist hugur án þess að vera 

beitt hótunum eða nauðung. Y kvaðst ekki kannast við að X hefði beitt hana ofbeldi í 

umrætt sinn en hann hefði verið mjög ógnandi, sagt að hann gæti tekið í hana eða látið 

eitthvað henda hana og hindrað för hennar af staðnum þar til hún hefði skrifað undir 

yfirlýsinguna. Vitni B bar á sömu leið varðandi hótanir um að X gæti tekið í hana eða 

látið eitthvað henda hana og hann hefði hindrað för þeirra af staðnum. Vitni C og D báru 

að þeir hefðu heyrt rifrildi milli X og Y áður en Y kom og skrifaði undir skjalið. Við 

sönnunarmatið vísaði héraðsdómur til þess að X hefði ítrekað beitt Y grófu ofbeldi og 

bæri að líta til þess við matið á þeirri ógn sem henni stóð af X þegar hún féllst á að skrifa 

undir yfirlýsinguna. Með framangreindum vitnisburði Y, B, C og D og það framferði Y 

að fara strax til lögreglu og kæra atburðinn eftir að hann átti sér stað var talið sannað að X 

hefði beitt Y hótunum um líkamlegt ofbeldi og ólögmætri nauðung skrifaði hún ekki 

undir skjalið og hann því sekur um þá háttsemi sem í ákæru greindi að undanskildu að 

hann hefði hefði beitt hana líkamlegu ofbeldi og var hann sýknaður af þeirri háttsemi. 

Hæstiréttur staðfesti héraðsdóm með vísan til forsendna hans. 

 

Í ljósi alls þessa er því mjög brýnt að lögregla og aðrir þeir aðilar er koma að málum sem 

þessum séu vakandi og meðvitaðir um þessa ógn sem að konunum getur steðjað og taki málin 

föstum tökum. Á það sér í lagi við þegar konur hafa kært verknað en draga kæruna til baka. Á 

það má einnig benda að brot gegn þessu ákvæði skal sæta saksókn en það er ekki bundið við 
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að sá sem misgert er við geri kröfu um það. Það er því full ástæða fyrir lögreglu að kanna með 

ítarlegum hætti ástæður þess að þolandi veigri sér við að kæra eða dragi kæruna til baka, hvort 

það sé vegna hótana eða ofbeldis. 

 

3.5.2.2 Sifskaparbrot 

 

193. gr. Hver, sem sviptir foreldra eða aðra rétta aðilja valdi eða umsjá yfir barni, sem 

ósjálfráða er fyrir æsku sakir, eða stuðlar að því, að það komi sér undan slíku valdi eða 

umsjá, skal sæta sektum eða fangelsi allt að 16 árum eða ævilangt. 

 

Mjög áhrifarík leið til að ná valdi yfir annarri manneskju er að svipta hana því sem er henni 

kærast. Þegar um foreldra er að ræða má segja að börnin séu það dýrmætasta sem þeir eiga og 

telja verður að nær undantekningalaust geri foreldrar hvað sem er til þess að fá börn sín til 

baka hafi þau verið tekin frá þeim. Á það sérstaklega við ef foreldrarnir hafa áhyggjur af 

velferð barnanna sinna og líðan þar sem þau eru niðurkomin. Það að svipta foreldri umsjá yfir 

barni sínu og meina því að hitta barnið um lengri eða skemmri tíma er ekkert annað en andlegt 

ofbeldi. Slík háttsemi getur haft mjög alvarlegar afleiðingar fyrir líðan foreldrisins ekki síst ef 

samfara henni fylgja hótanir um að barninu verði gert mein eða að farið verði með það úr 

landi. Aðskilnaður sem þessi getur á tiltölulega skömmum tíma brotið niður viljaþrek 

einstaklings og hann gengur að afarskilyrðum til þess að binda endi á það ástand sem ríkir. 

Í skilnaðarferli, jafnvel eftir skilnað, geta komið upp atvik þar sem að annar aðilinn 

fjarlægir barn af heimili, neitar að skila barninu aftur í umsjá þess foreldris sem er með barnið 

að jafnaði og meinar því jafnvel að hafa nokkur samskipti við barnið. Hér er ekki verið að 

ræða um atvik þar sem að gerandinn „gleymir sér“ í einn eða tvo daga eða gerir þetta til að 

erta eða pirra. Um er að ræða aðskilnað sem varir nokkra daga eða vikur og hefur það að 

markmiði að fá þolandann til að gera eitthvað eða láta eitthvað ógert. Samfara slíkum 

aðskilnaði eru oft hótanir af ýmsum toga eða foreldrinu sett skilyrði sem það verður að 

gangast undir til að fá barnið til baka. Þetta getur tengst deilum um fjárskipti eða forræði og 

háttsemin er þá viðhöfð í því skyni að fá aðilann til að láta að kröfum þess sem viðhefur 

háttsemina. Eins getur þetta verið liður í áframhaldandi kúgun sem ríkti í sambandinu. 

 

3.5.2.3 Kynferðisbrot 

Kynferðislegt ofbeldi er ein tegund heimilisofbeldis, sbr. umfjöllun í kafla 2.2 og er það 

refsivert samkvæmt kynferðisbrotakafla hgl., kafli XXII. Nefndur kafli samanstendur af 

mörgum ólíkum brotum en öll varða þau með einhverjum hætti kynferðislíf einstaklings og 
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veita athafnafrelsi hans á því sviði vernd. Refsivernd ákvæðanna er með margs konar hætti, 

allt frá því að vernda kynfrelsi einstaklingsins almennt til þess að vernda kynlíf þeirra sem 

þurfa á sérstakri vernd að halda sökum þess að þeir mega sín minna vegna æsku, andlegs 

sjúkleika eða eru öðrum háðir með einhverjum hætti. Einnig er í kaflanum að finna ákvæði 

sem ætlað er að vernda tilfinningar einstaklings og þjóðfélagshagsmuni. Ákvæðum kaflans 

má skipta í fjóra megin flokka í samræmi við þá refsivernd sem þeim er ætlað að veita. Fyrir 

það fyrsta er það nauðgun og önnur brot sem beinist gegn kynfrelsi einstaklings, sbr. 194. til 

199. gr. Í annan stað má nefna kynferðisbrot gegn börnum og ungmennum, sbr. 200. til 202. 

gr. Þá ber að nefna vændi, sbr. 206. gr. og síðast en ekki síst blygðunarsemisbrot og klám, sbr. 

209. og 210. gr.
149

  

Á síðustu tveimur áratugum hafa nokkrar breytingar verið gerðar á kynferðisbrota-

kaflanum en telja verður að veigamestu breytingarnar hafi annars vegar átt sér stað með 

lögum nr. 40/1992 en hins vegar með lögum nr. 61/2007.
150

 Með breytingalögunum frá árinu 

1992 var um að ræða tvær grundvallarbreytingar. Annars vegar voru ákvæðin gerð 

ókynbundin en fyrir breytingu gátu karlmenn aðeins verið gerendur og konur þolendur. Hins 

vegar voru önnur kynferðismök lögð að jöfnu við samræði en áður höfðu kynferðismök fallið 

undir sérstakt ákvæði sem kvað á um vægari refsingu.
151

 Meðal helstu nýmæla og breytinga, 

er áttu sér stað 2007, má nefna að nauðgunarhugtakið var rýmkað verulega frá því sem áður 

var á þann hátt að undir hugtakið fellur nú önnur kynferðisnauðung, misnoktun á bágu ástandi 

þolanda og misnotkun þegar þolandi, sökum ástands getur ekki spornað við verknaðnum. 

Einnig var lögfest almennt ákvæði er tekur til kynferðislegrar áreitni og refsimörk vegna 

samræðis og annarra kynferðisbrota gegn barni undir 14 ára aldri hækkuð í fangelsisvist frá 

einu ári og allt að 16 árum.
152

  

Eitt alvarlegasta kynferðisbrotið er nauðgun, sbr. 194. gr. hgl. og er greinin svohljóðandi: 

 

Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við mann með því að beita ofbeldi, 

hótunum eða annars konar ólögmætri nauðung gerist sekur um nauðgun og skal sæta 

fangelsi ekki skemur en 1 ár og allt að 16 árum. Til ofbeldis telst svipting sjálfræðis með 

innilokun, lyfjum eða öðrum sambærilegum hætti. 

 

Það telst einnig nauðgun og varðar sömu refsingu og mælt er fyrir um í 1. mgr. að notfæra 

sér geðsjúkdóm eða aðra andlega fötlun 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. 
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 Ragnheiður Bragadóttir: Kynferðisbrot, bls. 9. 
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 Heiti fyrri laganna er Lög um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. febrúar 1940 en hinna síðara 
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1. mgr. 194. gr. hgl. lýsir samsettu broti en með því er átt við að brotið inniheldur tvo eða 

fleiri verknaðarþætti sem hver um sig er refsiverður. Innan verknaðarlýsingar nauðgunar-

hugtaksins falla minni háttar líkamsmeiðingar, sbr. 217. gr. hgl., nauðung, sbr. 225. gr. hgl. og 

hótanir sbr. 233. gr. hgl. 194. gr. hgl. tæmir sök gagnvart þessum almennu ákvæðum ef 

ofbeldið, hótanirnar og nauðungin, sem beitt er við verknaðinn fer ekki út fyrir 

verknaðarlýsingu nefndra greina. Fari ofbeldið eða nauðungin út fyrir verknaðarlýsingu 217. 

gr. eða 225. gr. hgl. þannig að 218. gr. eða 226. gr. hgl. eigi við um verknaðinn er um 

brotasamsteypu að ræða og þeim greinum þá beitt samhliða 194. gr. hgl, sbr. 77. gr. hgl.
153

 

Eins og nefnt hefur verið fólu breytingarnar frá árinu 2007 í sér rýmkun á 

nauðgunarhugtakinu þannig að fleiri verknaðir og verknaðaraðferðir falla undir hugtakið 

nauðgun en áður. Nú skiptir til að mynda ekki máli hvers eðlis hótanirnar eru en áður voru 

það eingöngu hótanir um ofbeldi sem féllu undir verknaðarlýsingu nauðgunarhugtaksins. 

Aðrar hótanir féllu undir aðra ólögmæta kynferðisnauðung, sbr. 195. gr. hgl., sem felld var 

undir nauðgunarhugtakið með nefndum breytingum. Eins hefur misneyting, þegar gerandi 

misnotar sér ástand brotaþola og refsivert var samkvæmt 196. gr. hgl, verið felld undir 

hugtakið. Verður að telja að með þessum breytingum hafi vernd þeirra, sem brotið er gegn, 

aukist til muna og að hin refsiverða háttsemi sé litin alvarlegri augum þar sem nú skiptir 

verknaðaraðferðin ekki máli né heldur ástand þolanda. Í þessu samhengi má nefna Hrd. 2003, 

bls. 2536 (44/2003) sem féll fyrir nefndar breytingar: 

 

Í málinu var X ákærður fyrir kynferðisbrot gagnvart 16 ára dóttur sinni Z með því að hafa 

gert tilraun til að hafa samræði við hana og notfært sér það ástand hennar að hún gat ekki 

spornað við verknaðnum sökum ölvunar og svefndrunga. Z bar því við að hún hefði setið 

við drykkju og neyslu amfetamíns heima hjá föður sínum, þar sem hún var gestkomandi 

og sofnað þar í sófa í stofunni. Hún hefði svo vaknað ber að neðan í rúmi föður síns og 

hefði hann staðið nakinn milli læra hennar, haldið um þau utanvert og viðhaft 

samfarahreyfingar. Z gat ekki sagt til um hvort X hefði sett getnaðarlim sinn í leggöng 

hennar né heldur hvort hann hefði sleikt þau. Hefði hún sparkað í X og þannig komist 

undan. Þá hefði X hótað sjálfsvígi segði hún nokkrum manni frá þessu. X neitaði 

sakargiftum fyrir dómi en bar fyrir sig minnisleysi. Að mati héraðsdóms var hafið yfir 

allan skynsamlegan vafa að X hefði gerst sekur um það sem hann var ákærður fyrir. Var 

hann sakfelldur fyrir 196. gr. og 1. mgr. 200. gr. hgl., sbr. 20. gr. sömu laga og var  

dæmdur í 18 mánaða fangelsi. Við ákvörðun refsingar var til refsiþyngingar að háttsemin 

var alvarleg og beindist að mikilsverðum hagsmunum, mikill aldursmunur hefði verið á 

þeim en Z hefði verið ósjálfráða og undir verndarvæng föður síns sem bar ábyrgð á 

velferð hennar. Þá var tekið fram að Z hefði enga björg sér geta veitt vegna 

framangreinds ástands. Hæstiréttur staðfesti dóm héraðsdóms. 
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Í dag hefði háttsemi X verið færð undir 2. mgr. 194. gr. hgl., sbr. 20. gr. hgl., sem tilraun til 

nauðgunar í stað hins vægara misneytingarákvæðis eins og gert var í nefndum dómi. 

Refsihámark nauðgunarákvæðisins er 16 ár en refsihámark hinnar brottföllnu 196. gr. hgl. var 

6 ár. Að auki má ætla að hefði dómurinn fallið eftir gildistöku 3. mgr. 70. gr. hgl. hefði hún 

komið til álita enda um mjög grófan verknað að ræða og tengsl aðila augljóslega mjög náin og 

til þess fallin að verknaðurinn taldist grófari en ella. Verður að telja að ekki hafi skipt máli þó 

svo að Z hafi verið gestkomandi hjá föður sínum í umrætt sinn. Það trúnaðarbrot sem átti sér 

stað milli föður og dóttur er engu að síður alvarlegt þó svo að þau hafi ekki átt heimilisfesti á 

sama stað. Eins hótaði X henni því að hann myndi svipta sig lífi segðu hún frá atvikinu og má 

telja að hann hafi með þeirri hótun ætlað að kúga hana til þagmælsku. 

Þrátt fyrir að nauðgunarákvæðið sé nú ókynbundið og þolendur geti jafnt verið karlar sem 

konur þá má ætla að konur séu í meiri hluta þegar kemur að þolendum nauðgana. Sú 

fullyrðing fær stuðning í könnun dómsmálaráðuneytisins, sem fjallað var um í kafla 3.1, en 

þar kom fram að 52 konur sögðu að þeim hefði verið nauðgað á móti 8 körlum. Í þeim hópi 

var hlutfall fráskilinna kvenna mjög hátt eða 18 % og var talið að í langflestum tilvikum hefði 

gerandi verið fyrrum maki eða sambýlismaður enda þekktu konurnar gerandann í 80% 

tilvika.
154

 Eins má sjá þegar dómaframkvæmd síðustu ára er skoðuð að gerendur eru yfirleitt 

karlmenn og þolendur konur og ekki óalgengt að um fyrrum maka eða sambýlisfólk sé að 

ræða. Í þessu sambandi má nefna Hrd. 26. apríl 2007 (630/2006):
155

 

 

Í málinu var X m.a. ákærður fyrir að hafa frelsissvipt fyrrum sambýliskonu sína Z, frá því 

kl. 05:00 aðfararnótt 11. febrúar 2006 til 13:25 sama dag, með því að hafa læst hurðum 

íbúðar sinnar, þar sem hún bjó í einu herbergi eftir að sambandi þeirra lauk og falið þá 

síma er voru á heimilinu. Einnig að hafa á því tímabili beitt hana ofbeldi, meðal annars 

þrýst kodda fyrir vit hennar þannig hún átti erfitt með andardrátt og neytt hana til 

samræðis með ofbeldi í þrígang. X neitaði sakargiftum fyrir dómi, kvað þau hafa lent í 

átökum en eftir það hefðu þau þrívegis haft samfarir og hefði það verið með vilja hennar. 

Að mati héraðsdóms var framburður X mjög ótrúverðugur en framburður Z að sama skapi 

trúverðugur. Var X sakfelldur fyrir frelsissviptingu og nauðgun í þrígang en gegn neitun 

hans var ekki talið sannað að hann hefði þrýst kodda fyrir vit Z og hann því sýknaður af 

því atriði ákærunnar. Hæstiréttur staðfesti dóm héraðsdóms. 

 

Dómurinn féll fyrir gildistöku 3. mgr. 70. gr. hgl. en með vísan til Hrd. 31. janúar 2008 

(380/2007) má ætla að sú grein hefði átt við enda voru atvik með áþekkum hætti. Þó er sá 

munur að í þessu máli var um fyrrum sambýliskonu að ræða en í nefndum dómi bjuggu 

brotaþoli og hinn sakfelldi saman. Hins vegar virðist það hafa verið ætlun löggjafans að 
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 Alþt. 1996-97, A deild, bls. 3172-3173. 
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 Í málinu var ákærði auk nauðgunar og frelsissviptingar ákærður fyrir 3 líkamsárásir og húsbrot á hendur 

annarri fyrrum sambýliskonu sinni og eru þeir þættir dómsins reifaður í kafla 3.5.2.4.  
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refsiþyngingarákvæði 3. mgr. 70. gr. hgl. kæmi til álita hvort sem um núverandi eða fyrrum 

sambýlisfólk væri að ræða, sbr. umfjölllun í kafla 3.4 og því vart varhugavert að álykta að 

refsiþyngingarákvæðið eigi við. 

Þá má sjá dóma þar sem nauðgun á sér stað á meðan á sambúðinni eða hjónabandinu 

stendur sbr. Hrd. 31. janúar 2008 (380/2007) og reifaður var í kafla 3.3.3. en þar var karl 

sakfelldur fyrir að hafa nauðgað sambýliskonu sinni. Í þessu samhengi má einnig benda á 

Hrd. 2001, bls. 4518 (290/2001): 

 

Í málinu var X ákærður meðal annars fyrir nauðgun og líkamsmeiðingar með því að hafa 

nótt eina í sumarhúsi slegið 17 ára sambýliskonu sína K, með krepptum hnefa í andlit og 

víða um líkamann, sparkað í hana, hrint henni niður stiga, tekið hana hálstaki og 

þröngvað henni með ofbeldi og hótunum um slíkt, nokkrum sinnum til samræðis og 

annarra kynferðismaka, um leggöng og endaþarm. Við aðfarirnar bólgnaði K í andliti og 

fékk glóðaraugu, hlaut mar í andliti, hálsi og víðsvegar um líkamann, særðist á hálsi og 

hlaut verulega áverka við legganga- og endaþarmsop. Þá kom fram í dóminum að eftir 

atburðina hefði X skilið eftir talskilaboð til K í talhólfi hennar þar sem hann hótaði henni 

og nánum vandamönnum hennar ofbeldi. Hlaut hann lögregluáminningu fyrir það athæfi. 

Er X var fyrst færður fyrir dóm viðurkenndi hann sakarefnið en er hann mætti aftur fyrir 

dóm um þremur vikum síðar, með verjanda með sér, neitaði hann að hafa nauðgað K en 

neitaði eigi að hafa valdið henni nefndum áverkum. Við aðalmeðferð bar X við 

minnisleysi vegna áfengisneyslu en mundi eftir einhverju rifrildi þeirra í milli. Þá kvað 

hann að kynlíf þeirra hefði verið kraftmikið en að ofbeldi hefði ekki verið beitt. Fyrir 

dómi bar K því við að X hefði aldrei áður lagt á hana hendur. Þá bar K því einnig við að 

þau X hefðu rifist fyrr um nóttina og hefði hún þá farið út en farið inn aftur er Á, er þarna 

var staddur, yfirgaf vettvang. Einnig sagði K að þegar X réðst á hana hefði hann jafnframt 

vænt hana um framhjáhald og hefði hann m.a. hótað að brjóta á henni báðar lappirnar 

reyndi hún að flýja. Þá bar vitnið, Á, fyrir dómi að fyrr um nóttina hefðu X og K farið að 

rífast og hefði X rifið í hár K en Á þá gengið í milli. Kvað Á stúlkuna hafa verið mjög 

hrædda og yfirgefið húsið en þeir Á og X hefðu fundið hana í bíl Á þegar Á ætlaði að fara 

af vettvangi. Hefði K farið inn í sumarhúsið en Á kvaðst hafa yfirgefið vettvang. Kvaðst 

Á svo hafa hringt í X sem þá hefði virst rólegur og sagt að allt væri í góðu. Í forsendum 

héraðsdóms kom fram að framburður K var talinn staðfastur og greinargóður og ekkert 

hefði komið fram sem rýrði hann heldur fremur að önnur gögn styddu hann. Þá var 

hafnað þeirri varnarástæðu verjanda X að þau X og K hefðu lifað hörðu kynlífi og talið að 

K bæri öll merki líkamlegs og kynferðislegs ofbeldis. Var X sakfelldur fyrir nauðgun og 

hlaut þriggja ára fangelsisrefsingu. Í Hæstarétti var refsingin þyngd í 4 ½ ár en X var ekki 

talinn eiga sér neinar málsbætur. Um langvinna og hrottalega atlögu gegn ungri stúlku 

hefði verið að ræða og hefði hún hlotið stórfellda líkamlega áverka og andlegt áfall. 

 

Dómurinn féll fyrir tíð 3. mgr. 70. gr. hgl. og ekki er að sjá annað en að um einstakt tilvik hafi 

verið að ræða. Hins vegar, með vísan til umfjöllunar í kafla 3.3.3 og niðurstöðu Hrd. 31. 

janúar 2008 (380/2007), má ætla að nefnt refsiþyngingarákvæði hefði komið til álita og því 

beitt enda var um mjög alvarlegan og grófan verknað að ræða og hin nánu tengsl aðilanna 

augljós. 
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Í 197. gr. hgl. er lagt blátt bann við að umsjónarmaður eða starfsmaður tiltekinna 

stofnanna hafi samræði eða önnur kynferðismök við vistmann stofnunarinnar og er það án 

undantekninga. Greinin er svo hljóðandi: 

 

Ef umsjónarmaður eða starfsmaður í fangelsi, annarri stofnun á vegum lögreglu, 

fangelsisyfirvalda eða barnaverndaryfirvalda, geðdeild sjúkrahúss, heimili fyrir andlega 

fatlað fólk eða annarri slíkri stofnun hefur samræði eða önnur kynferðismök við vistmann 

á stofnuninni varðar það fangelsi allt að 4 árum.
 

 

Rökin fyrir banninu eru þau að kynferðislegt samband milli starfsmanns og vistmanns er brot 

á starfsskyldum starfsmannsins en einnig að í sambandinu felst bein eða óbein misnotkun 

áhrifa og valds gegn vistmanni. Á þeim stofnunum sem ákvæðið tiltekur, eru vistmenn að 

jafnaði vistaðir gegn vilja sínum að undanskyldum heimilum fyrir andlega fatlað fólk og 

geðsjúka, þar sem slíkt á aðeins við í sumum tilfellum.
156

 Í kafla 3.3.4.3 var farið yfir hvort 

heimilisofbeldi milli umsjónaraðila og vistmanns gæti átt sér stað í fangelsum og var komist 

að þeirri niðurstöðu að slíkt væri afar ólíklegt. Hins vegar væru mörkin óljósari þegar kæmi 

að stofnunum eins og réttargeðdeild og vistheimilum fyrir börn og unglinga. Meiri líkur væru 

á að náin tengsl sköpuðust þar milli þessara aðila, sökum þess að þessir vistmenn eru 

umkomulausari en venjulegir fangar, meiri samgangur væri á milli umsjónaraðila og 

vistmanna og þeir þyrftu jafnvel á meiri umönnun að halda. Eins var komist að þeirri 

niðurstöðu að á stofnunum þar sem að vistmenn eru ekki vistaðir gegn vilja sínum væru líkur 

á að náin tengsl milli umönnunaraðila og vistmanns gætu myndast og ofbeldi sem vistmaður 

yrði beittur af hálfu umönnunaraðilans gæti talist vera heimilisofbeldi. Með vísan til 

framangreinds má ætla að brot gegn 197. gr. hgl. geti talist vera heimilisofbeldi en meta þarf 

hvert tilvik fyrir sig með tilliti til tengsla aðila og málsatvika í heild. 

Kynferðislegt ofbeldi eða misneyting getur átt sér stað þegar þolandi er með einhverjum 

hætti fjárhagslega háður gerandanum og hann notfærir sér þær aðstæður til að fá sínu 

framgengt. Um margs konar sambönd getur verið að ræða en umfjöllunin hér er bundin við 

sambönd þar sem að aðilarnir eru tengdir nánum böndum, til að mynda maka eða 

sambúðaraðila. Í slíkum samböndum geta aðstæður verið með þeim hætti að annar aðilinn er 

heimavinnandi og því fjárhagslega háður maka sínum sem er fyrirvinna heimilisins. Samræði 

eða önnur kynferðismök sem eiga sér stað í slíkum samböndum er auðvitað ekki ávallt ofbeldi 

heldur þarf að vera um misnotkun á aðstöðu að ræða.
157

 Gerandi þarf að misnota sér þá 
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aðstöðu að hann er fyrirvinnan og samræðið eða kynferðismökin fara fram á þeim grundvelli. 

Slíkt athæfi er refsivert samkvæmt 198. gr. hgl. sem er svohljóðandi: 

 

Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við mann með því að misnota freklega 

þá aðstöðu sína að hann er honum háður fjárhagslega, í atvinnu sinni eða sem 

skjólstæðingur hans í trúnaðarsambandi skal sæta fangelsi allt að 3 árum eða, sé maðurinn 

yngri en 18 ára, allt að 6 árum.
 

 

Ofbeldi sem þetta getur verið liður í heimilisofbeldi þar sem að þessar fjárhagslegu aðstæður 

eru notaðar til að kúga þolandann til kynferðisathafna. Má segja að með athæfi sem þessu sé 

um samspil kynferðislegs ofbeldis og fjárhagslegs ofbeldis að ræða. 

Fram hefur komið að með breytingarlögunum frá 2007 var almennt ákvæði um kynferðis-

lega áreitni innleitt í lögin en áður hafði kynferðisleg áreitni verið refsiverð samkvæmt 2. mgr. 

198. gr. hgl. en staðsetning ákvæðisins þar var talin óheppileg og til þess fallin að valda 

misskilningi.
158

 Ákvæðinu var skipaður sess í 199. gr. hgl. og er svohljóðandi: 

 

Hver sem gerist sekur um kynferðislega áreitni skal sæta fangelsi allt að 2 árum. 

Kynferðisleg áreitni felst m.a. í því að strjúka, þukla eða káfa á kynfærum eða brjóstum 

annars manns innan klæða sem utan, enn fremur í táknrænni hegðun eða orðbragði sem er 

mjög meiðandi, ítrekað eða til þess fallið að valda ótta. 
 

Í ákvæðinu er talin upp sú háttsemi sem telst vera kynferðisleg áreitni en telja verður að ekki 

sé um tæmandi talningu að ræða miðað við orðalagið „m.a.“ Með kynferðislegri áreitni er átt 

við háttsemi sem er kynferðislegs eðlis, önnur en samræði eða önnur kynferðismök. Um 

óviðeigandi snertingar getur verið að ræða, sem eru andstæðar góðum samskiptaháttum og 

siðum en einnig táknræn hegðun eða orðbragð sem eru ítrekuð, mjög meiðandi eða til þess 

fallin að valda ótta. Hin táknræna hegðun eða orðbragðið þurfa að fela í sér stöðuga áreitni 

sem jaðrar við einelti en ekki er gerð krafa um að brotaþoli hafi fundið til ótta, nóg er að 

háttsemin hafi verið til þess fallin. Ekki er tiltekið sérstaklega hverjir njóta refsiverndar 

samkvæmt ákvæðinu en ákvæðið verndar hvern einstakling annan en börn enda taka 200. – 

202. gr. hgl. sérstaklega til kynferðisbrota gegn börnum, þar á meðal kynferðislega áreitni.
159

 

Ætla verður að kynferðisleg áreitni geti verið hluti af heimilisofbeldi enda felur 

verknaðarlýsingin meðal annars í sér ítrekaða háttsemi sem segja má að sé til þess fallin að 

brjóta einstaklinginn niður og valda honum hugarangri. Þá getur gerandinn beitt 

kynferðislegri áreitni til að fá þolandann til að gera eitthvað sem honum er mótfallið og 
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þolandinn lætur undan til þess að sleppa við áreitið. Með því móti hefur gerandinn náð valdi 

yfir þolandanum og áreitið er notað til að stjórna viðkomandi. 

Auk nauðgunar eru kynferðisbrot gegn börnum litin mjög alvarlegum augum og eru slík 

brot einna alvarlegustu kynferðisbrotin. Börnum er veitt sérstök vernd gegn kynferðisbrotum í 

200. til 202. gr. hgl. og eru þau svohljóðandi:
160

 

 

200. gr. Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við barn sitt eða annan niðja 

skal sæta fangelsi allt að 8 árum og allt að 12 ára fangelsi sé barnið yngra en 16 ára. 

 

Önnur kynferðisleg áreitni manns gagnvart barni sínu eða öðrum niðja en sú er greinir í 1. 

mgr. varðar allt að 4 ára fangelsi og allt að 6 ára fangelsi sé barnið yngra en 16 ára. 

 

Samræði eða önnur kynferðismök milli systkina varða fangelsi allt að 4 árum. Hafi annað 

systkina eða bæði ekki náð 18 ára aldri þegar verknaður átti sér stað má ákveða að refsing 

falli niður að því er þau varðar.
 

 

201. gr. Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við barn yngra en 18 ára, sem 

er kjörbarn hans, stjúpbarn, fósturbarn, sambúðarbarn eða tengt honum þannig 

fjölskylduböndum í beinan legg eða barn, sem honum hefur verið trúað fyrir til kennslu 

eða uppeldis, skal sæta fangelsi allt að 8 árum og allt að 12 ára fangelsi sé barn yngra en 

16 ára.
 

 

Önnur kynferðisleg áreitni en sú sem greinir í 1. mgr. varðar fangelsi allt að 4 árum og 

allt að 6 ára fangelsi sé barnið yngra en 16 ára.
 

 

202. gr. Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við barn, yngra en 15 ára,
 
skal 

sæta fangelsi ekki skemur en 1 ár og allt að 16 árum. Lækka má refsingu eða láta hana 

falla niður, ef gerandi og þolandi eru á svipuðum aldri og þroskastigi.
 

 

Önnur kynferðisleg áreitni en sú sem greinir í 1. mgr. varðar fangelsi allt að 6 árum.
 

 

Hver sem með blekkingum, gjöfum eða á annan hátt tælir barn yngra en 18 ára til 

samræðis eða annarra kynferðismaka skal sæta fangelsi allt að 4 árum.
 

 

Þegar jafn alvarleg brot og kynferðisbrot gegn börnum eiga sér stað má segja að einstakt tilvik 

sé nóg til þess að það teljist vera heimilisofbeldi þegar tengsl aðilanna eru náin. Á það 

sérstaklega við þegar um samræði eða önnur kynferðismök er að ræða. Er þetta í samræmi við 

þá túlkun hæstaréttar að 3. mgr. 70. gr. hgl. eigi við þegar verknaður er mjög grófur, þrátt fyrir 

að um einstakt tilvik sé að ræða, sbr. Hrd. 31. janúar 2008 ( 380/2007) og Hrd. 7. febrúar 

2008 (438/2007) er reifaðir voru í kafla 3.3.3. Þó svo að kynferðisleg áreitni nákomins aðila 

gagnvart börnum sé ekki talin jafn alvarleg háttsemi og samræði eða önnur kynferðismök má 
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segja að slík háttsemi, þó að um einstakt tilvik sé að ræða, sé ávallt heimilisofbeldi. Sú 

niðurstaða byggist á því að alltaf er um alvarlegt trúnaðarbrot að ræða og gerandi brýtur 

gróflega gegn því trausti sem barnið sýnir honum. Þá eru börn stundum ginnt með gjöfum eða 

öðru slíku eða hótað ofbeldi, að eitthvað komi fyrir þeirra nánustu, jafnvel að heimilið leysist 

upp, fari þau ekki að vilja gerandans eða þegi um atvikið eftir að það hefur átt sér stað. Í því 

samhengi má nefna Hrd. 2003, bls. 2536 (44/2003), sem reifaður var hér að framan og Hérd. 

Suðl. 29. desember 2008 (S-674/2008), sem reifaður var í kafla 3.3.3.
161

 Í fyrri dóminum 

hótaði faðir stúlkunnar að svipta sig lífi segði hún frá atvikinu en í hinum síðari sagði 

fósturfaðir stúlkunnar að móðir hennar myndi fara segði hún frá. Með slíkum hótunum er 

gerandinn að ná valdi yfir barninu og stjórna gerðum þess. Telja verður að minna þurfi til að 

ná valdi yfir börnum en fullorðnum þar sem þau eru varnarlausari, skilja jafnvel ekki til fulls 

hvað er að gerast og hafa ekki vitsmuni eða þroska til að átta sig á aðstæðum eða hversu 

raunhæfar hótanirnar eru.  

Auk nefndra dóma eru fjölmargir dómar þar sem að nákomnir, til að mynda, faðir, afi, og 

stjúpfaðir, gerðust sekir um kynferðisbrot gegn börnum þeim tengdum. Í því sambandi ná 

nefna Hrd. 15. janúar 2009 (527/2008), er reifaður var í kafla 3.3.3. Þar var um að ræða 

stjúpföður er braut gegn stjúpdóttur sinni. Voru brotin talin varða við 1. og 2. mgr. 201. gr. og 

1. og 2. mgr. 202. gr. hgl. Eins má nefna Hrd. 2003, bls. 358 (359/2002) og Hrd. 19. febrúar 

2009 (569/2008): 

 

Í fyrra málinu var X ákærður fyrir kynferðisbrot gegn ungri mágkonu sinni, Z, með því að 

hafa á tímabilinu 1986 eða 1987 og til ársins 1989, er hún var á aldrinum 9-12 ára, látið 

stúlkuna fróa sér, strokið kynfæri hennar, sleikt þau, sett fingur og kerti inn í þau, nuddað 

lim sínum við kynfæri hennar og stungið honum inn í kynfærin og látið stúlkuna sjúga 

lim sinn. Eins var X ákærður fyrir kynferðisbrot gegn dóttur sinni, Y, með því að hafa 

árið 1990, er hún var 9 ára, káfað á kynfærum hennar og stungið fingri inn í þau og árið 

1992 káfað á kynfærum hennar, sleikt þau, stungið fingri inn í þau og látið hana fróa sér. 

X neitaði sakargiftum fyrir dómi. Í málinu kom fram aðY hefði skýrt frá misnotkuninni 

árið 1998 en síðar dregið þann framburð til baka og hefði það verið vegna hótana X um 

að hann myndi fyrirfara sér. Að mati héraðsdóms þótti sannað að X hefði brotið gegn 

þeim Z og Y eins og lýst var í ákæru og hann sakfelldur fyrir 1. mgr. 200. gr. og 1. mgr. 

202. gr. hgl. og hlaut 3 ára dóm. Hæstiréttur þyngdi dóm héraðsdóms um 6 mánuði og 

vísaði m.a. til þess við ákvörðun refsingar að brot X hefðu verið ítrekuð og alvarleg, 

staðið yfir um lengri tíma og beinst að ungum stúlkum. Eins að X hefði misnotað sér 

aðstöðu sína og það trúnaðartraust er þær báru til hans en hann hefði ýmist haft uppeldis- 

eða umsjárskyldum að gegna gagnvart þeim. 
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Brotin áttu sér stað fyrir gildistöku 3. mgr. 70. gr. hgl. en með vísan til Hérd. Suðl. 29. 

desember 2008 (S-674/2008), sem reifaður var í kafla 3.3.3, má ætla að hún hefði átt við að 

minnsta kosti hvað varðaði dóttur ákærða þar sem að um ítrekuð og alvarleg brot var að ræða. 

Hvað hina ungu mágkonu varðar þá kom fram í málinu að mikill samgangur hefði verið með 

móðurfólki konu ákærða og fjölskyldu hans og hefði Z mikið verið hjá systur sinni og ákærða, 

manni hennar, jafnvel nokkrar vikur í senn. Miðað við atvik máls og með vísan til orðalags 

Hæstaréttar um að ákærði hefði misnotað sér aðstæður og brotið gegn trúnaðartrausti og 

umsjárskyldum sínum, hvað Z varðaði, er vart varhugavert að ætla að Hæstiréttur hafi litið á 

að náin tengsl hafi verið á milli ákærða og Z. Má því telja að 3. mgr. 70. gr. hgl. hefði einnig 

átt við um brotin gegn Z. 

 

Í seinni dóminum var X ákærður fyrir kynferðisbrot, sbr. 1. og 2. mgr. 200. gr. hgl., gegn 

barnabarni sínu, Y, á tímabilinu 1994-2005 eða frá því að Y var 4 ára og til 15 ára aldurs 

hennar, með því að hafa í fjölmörg skipti snert kynfæri hennar, farið með fingur inn í þau, 

látið hana fróa sér og nokkrum sinnum látið hana hafa við sig munnmök. X neitaði 

sakargiftum fyrir dómi. Í málinu kom fram að faðir Y hefði orðið var við óeðlilega 

háttsemi X í garð eins barnabarnsins mörgum árum áður. Eins kom fram að X hefði 

misnotað annað barnabarn sitt, B, en sakir hans hvað það varðaði voru fyrndar og það mál 

því fellt niður. Þá bar Y því við að X hefði gefið henni pening og saltpillur til að kaupa 

þagmælsku hennar en einnig niðurlægt hana með því að segja að hún væri feit og ljót og 

að auki hefði X sagt við hana að mamma hennar myndi ekki trúa henni, segði hún frá, 

hún myndi hata hana eða gefa hana. Að mati héraðsdóms var framburður Y mjög skýr og 

trúverðugur og minni háttar misræmi í framburði hennar hvað varðaði aldur eða 

brotavettvang rýrði hann ekki. Þá leit héraðsdómur til meintrar misnotkunar X gegn B og 

til framburða annarra vitna er hann komst að þeirri niðurstöðu að X hefði brotið gegn Y 

eins og fram kæmi í ákæru og taldi hæfilega refsingu 4 ár. Eins vísaði Héraðsdómur til 

þess að brotin hefðu verið alvarleg og beinst að barnabarni hans, eins hefði X með 

háttsemi sinni brugðist trúnaðarskyldum sínum gagnvart Y og rofið fjölskyldutengsl. Að 

mati hæstaréttar hafði X með brotum sínum brugðist trúnaði gagnvart Y og að hann ætti 

sér engar málsbætur. Hins vegar mildaði Hæstiréttur dóm héraðsdóms í 2 ár með vísan til 

þess að X væri kominn á tíræðisaldur og byggi við nokkra skerðingu á vitrænni getu og 

væri haldinn sjúkdómum. Þá vísaði Hæstiréttur einnig til þess að við sönnunarmatið 

skiptu meint brota X gegn B ekki máli né heldur að faðir Y hefði borið því við að hann 

hefði orðið var við óeðlilega háttsemi X í garð þriðja barnabarnsins mörgum árum áður.  

 

Hér áttu brotin sér einnig stað áður en að nefnd refsiþyngingarástæða var innleidd í hgl. Með 

vísan til áðurnefndra forsendna og raka má ætla að 3. mgr. 70. gr. hgl. hefði átt við og því um 

heimilisofbeldi að ræða. 
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Það að hafa atvinnu eða viðurværi sitt af vændi er refsivert samkvæmt 206. gr. hgl. og er 

greinin svohljóðandi:
162

 

 

Hver sem hefur atvinnu eða viðurværi sitt af vændi annarra skal sæta fangelsi allt að 4 

árum. 

 
Sömu refsingu varðar það að ginna, hvetja eða aðstoða barn yngra en 18 ára til vændis. 

 
Sömu refsingu varðar það einnig að stuðla að því að nokkur maður flytji úr landi eða til 

landsins í því skyni að hann stundi vændi sér til viðurværis. 

 
Hver sem stuðlar að því með ginningum, hvatningum eða milligöngu að aðrir hafi 

samræði eða önnur kynferðismök gegn greiðslu eða hefur tekjur af vændi annarra, svo 

sem með útleigu húsnæðis eða öðru, skal sæta fangelsi allt að 4 árum en sektum eða 

fangelsi allt að 1 ári ef málsbætur eru. 

 
Hver sem í opinberri auglýsingu býður fram, miðlar eða óskar eftir kynmökum við annan 

mann gegn greiðslu skal sæta sektum eða fangelsi allt að 6 mánuðum. 

 

Segja má að vændi geti talist hluti af heimilisofbeldi ef gerandi hefur vélað þolanda til að 

stunda vændi, til dæmis með því að brjóta þolandann niður með ítrekuðum ávirðingum, 

jafnvel með skipulögðum hætti þannig að viljaþrek hans er lítið sem ekkert. Ekki eiga allar 

málsgreinar 206. gr. við heldur má ætla að einkum 1., 2. og 4. mgr. hennar geti átt við í 

heimilisofbeldismálum. Eins getur 5. mgr. nefndrar greinar komið til álita ef gerandi hefur 

fengið þolanda til þess að auglýsa athæfi sitt. Telja verður að fátítt sé að atvik séu með 

þessum hætti, þó ekki útilokað og því þyrfti að kanna forsögu málsins, hvort um annars konar 

ofbeldi hafi verið að ræða sem leiddi til þess að þolandi leiddist út í þessa starfsemi, sbr. 

framangreint. 

Í 209. gr. hgl. er fjallað um blygðunarsemisbrot. Greinin er svohljóðandi:  

 

Hver sem með lostugu athæfi særir blygðunarsemi manna eða er til opinbers hneykslis 

skal sæta fangelsi allt að 4 árum, en fangelsi allt að 6 mánuðum eða sektum ef brot er 

smávægilegt.
 

 

Þegar sérstakt ákvæði um kynferðislega áreitni var innleitt í þágildandi hegningarlög sem 198. 

gr. hgl., sbr. breytingalög nr. 40/1992, má segja að gildissvið 209. gr. hgl. hafi verið þrengt.
163
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 Þess ber að geta að með breytingalögum sem samþykkt voru á Alþingi 17. apríl 2009 var tveimur nýjum 

málsgreinum bætt við 206. gr. hgl. Annars vegar er um að ræða málsgrein þar sem að greiðsla eða annars konar  

endurgjald fyrir vændi er gert refsivert og hins vegar málsgrein þar sem að greiðsla eða annars konar endurgjald 

fyrir vændi barns undir 18 ára aldri er gert refsivert. Lögin bera nafnið Lög um breyting á almennum 

hegningarlögum, nr. 19/1940, með síðari breytingum. 
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 Breytingarlögin bera nafnið Lög um breyting á almennum hegningalögum nr. 19, 12. febrúar 1940. Þess ber 

að geta að með breytingalögum nr. 40/2003 var kynferðisleg áreitni sett sem 2. mgr. 198. gr. hgl. Ákvæði 2. mgr. 
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Háttsemi, eins og ýmis konar þukl, káf og önnur líkamleg snerting og ljósmyndun af 

kynferðislegum toga, er áður var talin falla undir 209. gr. hgl. var felld undir nefnda grein. 

Þegar hið almenna ákvæði um kynferðislega áreitni var innleitt í 199. gr. hgl., sbr. lög nr. 

61/2007, féll nefnd háttsemi undir þá grein. Einnig voru neðri mörk 199. gr. hgl. víkkuð út 

þannig að nú fellur undir hana orðbragð og táknræn hegðun sem er mjög meiðandi, ítrekuð 

eða til þess fallin að valda ótta, sbr. framangreinda umfjöllun. Eftir stendur að klúrt orðbragð 

og einhliða athafnir, er fela ekki í sér líkamlegar snertingar, falla yfirleitt undir 209. gr. hgl. að 

því tilskildu að ekki sé um ítrekaða háttsemi gegn einstaklingi að ræða.
164

 Slík myndi falla 

undir 199. gr. hgl. Telja verður að sú háttsemi sem talin er falla undir 209. gr. hgl. geti talist 

liður í heimilisofbeldi, þó svo að um einstakt tilvik sé að ræða, ef háttsemin er liður í öðru 

ofbeldi sem er til þess fallið að brjóta þolandann niður og ná valdi yfir honum. 

 

3.5.2.4 Manndráp og líkamsmeiðingar 

Líkamlegt ofbeldi er ein tegund heimilisofbeldis og er það refsivert samkvæmt XXIII. kafla 

hgl. er fjallar um manndráp og líkamsmeiðingar. Í ofbeldissamböndum eru líkamsárásir mjög 

algengar og aðrar tegundir heimilisofbeldis, til að mynda andlegt ofbeldi, leiða oft til 

líkamlegs ofbeldis með tímanum, sbr. umfjöllun í kafla 2.2. Afleiðingar líkamlegs ofbeldis 

geta verið allt frá smávægilegum áverkum eins og mari til lífshættulegra áverka sem leitt geta 

til dauða. Í ofbeldissamböndum er tilhneigingin sú að með tímanum verður ofbeldið tíðara og 

alvarlegra og í einhverjum tilvikum tekur það ekki enda fyrr en með dauða annars aðilans. 

Rannsóknir hafa sýnt að því lengur sem þolandi býr með ofbeldismanni þeim mun meiri líkur 

eru á að hann hljóti alvarlega áverka. Líkamlegu ofbeldi er oft beitt í sjálfsvörn og algengara 

er að konur en karlar geri slíkt. Í könnun dómsmálaráðuneytisins frá árinu 1996, er fjallað var 

um í kafla 3.1, kom fram að í um 35% tilvika kváðust konur hafa beitt maka eða fyrrum maka 

ofbeldi í sjálfsvörn en um 20% karla báru á sama veg. Í 41% tilvika beittu konurnar grófu 

ofbeldi en um 29% karla.
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Alvarlegasta form heimilisofbeldis er manndráp af ásetningi og er verknaðurinn 

refsiverður samkvæmt 211. gr. hgl. sem er svohljóðandi: 

 

Hver, sem sviptir annan mann lífi, skal sæta fangelsi, ekki skemur en 5 ár, eða ævilangt. 

 

                                                                                                                                                         
198. gr. hgl. var svo felld úr gildi með breytingalögum nr. 61/2007 en almennt ákvæði um kynferðislega áreitni 

var sett í 199. gr. hgl., með sömu lögum. 
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 Alþt. 2006-07, A deild, bls. 559.  
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 Alþt. 1996-97, A deild, bls. 3179 og 3186-3187. 
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Ef skoðuð eru íslensk manndrápsmál frá árunum 1920 til ársins 1991 má sjá að í mörgum 

tilfellum er um að ræða karla eða konur sem banað hafa núverandi eða fyrrverandi maka, 

unnusta eða unnustu. Á nefndu tímabili frömdu karlar 49 ásetningsbrot og í 10 tilfellum voru 

brotaþolar maki, fyrrum maki eða unnusta karlsins. Konur voru brotamenn í 5 tilvikum og í 

þeim tilvikum voru brotaþolar maki, fyrrum maki eða eftir atvikum sambýlismaður og 

unnusti.
166

  

Ef við lítum okkur nær og skoðum manndrápsmál hér á landi sem farið hafa fyrir 

Hæstarétt frá árinu 1970 til loka ársins 2008, þá hefur í 34 málum verið sakfellt fyrir 

manndráp af ásetningi, skv. 211. gr. hgl. Í þeim málum voru karlar gerendur í meiri hluta 

tilfella. Af þessum 34 málum voru brotaþolar í 9 tilvikum maki, fyrrum maki, unnusta eða 

unnusti, sambúðaraðili eða fyrrum sambúðaraðili. Af þessum 9 tilvikum voru konur gerendur 

í 3 tilvikum. Á sama tímabili var í 11 tilvikum sakfellt fyrir tilraun til manndráps, sbr. 211. 

gr., sbr. 20. gr. hgl. Líkt og með fullframinn verknað voru karlar gerendur í meiri hluta tilfella. 

Af þessum 11 málum voru brotaþolar í 3 tilvikum nákomnir aðila og í einu þessara þriggja 

tilvika var gerandi kona.  

Í tveimur af þeim þremur nefndum tilfellum þar sem konur voru sakfelldar fyrir manndráp 

má segja að verknaðirnir voru framdir þar sem að konurnar voru orðnar uppgefnar, jafnvel 

örvæntingafullar vegna þess ástands sem þær bjuggu við. Annars vegar er um að ræða Hrd. 

1980, bls. 1021 en hins vegar Hrd. 1983, bls 582: 

 

Í fyrra málinu var X ákærð fyrir að hafa, aðfararnótt sunnudagsins 19. febrúar 1978, 

stungið fyrrum eiginmann sinn, Y, með eldhúshníf vinstra megin í brjóst með þeim 

afleiðingum að hann lést um klukkustund síðar. Í málinu kom fram að þau höfðu verið í 

sambúð, síðar gift sig en fengu skilnað að borði og sæng 19. desember 1977. Einnig kom 

fram að nokkrum vikum fyrir atvikið höfðu þau hafið sambúð að nýju. Þá bar X því við 

að sambúðin hefði verið stormasöm og Y hefði lagt á hana hendur. Var það staðfest með 

framburði vitna sem og sjúkrahúsgögnum. X játaði verknaðinn. X gat ekki skýrt 

framferði sitt á annan hátt en hún hefði ekki ætlað að vinna Y mein heldur einungis að 

hræða hann en Y hefði verið á leið á fund annarrar konu þegar atvikið átti sér stað. Í 

skýrslu læknis, er rannsakaði geðheilsu X, kom fram að samskipti X og Y hefðu verið 

óeðlileg og sambandið hefði smám saman orðið að böli. Vonbrigði, beiskja og sársauki á 

því að vera hafnað samfara verulegri skerðingu á sjálfstjórn vegna mikils vínmagns hefðu 

stuðlað að verknaðnum. Við ákvörðun refsingar hafði héraðsdómur það á orði að ljóst 

væri að sambandið hefði verið stormasamt og einkennst af tilfinningalegu ójafnvægi sem 

rekja mætti til beggja. Hins vegar yrði að hafa í huga að gögn málsins bentu til þess að Y 

hefði misboðið X á margan hátt, jafnvel misþyrmt henni. Yrði að gera ráð fyrir að 

verknaðurinn hefði verið framinn í ákafri geðshræringu og óyfirvegað og því til stuðnings 

vísuðu þeir til orða fyrrnefnds læknis um að langvinn sársaukafull samskipti, full 

biturleika og vonbrigða lyktuðu með örvæntingu. Var X sakfelld fyrir brot gegn 211. gr. 
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hgl. og hlaut 5 ára fangelsisdóm. Hæstiréttur komst að sömu niðurstöðu en þyngdi 

refsinguna um 6 mánuði. 

 

Í seinna málinu var Z ákærð meðal annars fyrir  manndráp með því að hafa sunnudaginn 

25. janúar 1981 hellt bensíni yfir eiginmann sinn A þar sem hann svaf ölvunarsvefni í 

hjónarúmi þeirra og kastað yfir hann logandi eldspýtum þannig eldur blossaði upp. Að 

því búnu yfirgaf hún íbúðina en snéri aftur stundarfjórðungi síðar og leitaði þá hjálpar þar 

sem hún komst ekki inn í íbúðina fyrir reyk. Lést A af afleiðingum bruna. Z neitaði í 

fyrstu að hafa banað A og bar því við að þegar hún hefði yfirgefið íbúðina þá hefði hún 

séð hann sitjandi á rúmstokknum reykjandi. Z viðurkenndi síðar verknaðinn og bar því 

við að hjónabandið hefði ekki verið gott, aðallega vegna drykkju A. Z kvaðst hafa 

margbeðið A um skilnað en hann hefði neitað henni. Þá sagði Z að A hefði oftar en einu 

sinni hótað henni, meðal annars með því að hann myndi taka af henni börnin, koma henni 

í skítinn og drepa hana. Eins hefði hann í eitt sinn náð í hníf og elt hana um alla íbúð og 

kvaðst ætla að drepa hana. Sagði Z að hún hefði ekki að eigin frumkvæði sótt um skilnað 

þar sem hún var hrædd við A og að hann myndi framfylgja hótunum sínum. Þá kvaðst Z 

einnig hafa margoft hugsað um að drepa A því þó hún hefði skilið við hann þá hefði hún 

ekki losnað við hann. Héraðsdómur sakfelldi Z fyrir manndráp og hlaut hún 16 ára 

fangelsi. Hæstiréttur staðfesti sakarmat héraðsdóms en vísaði hins vegar til þess að A 

hefði verið drykkjumaður og hefði hann verið mjög erfiður þegar hann var drukkinn. 

Hefði A verið drukkinn í samfleytt 4 daga er Z banaði honum. Hefði Z verið örvingluð 

þann dag er hún réði A af dögum vegna hátternis A á heimilinu og sídrykkju hans en börn 

þeirra 5 og 6 ára voru einnig á heimilinu. Við refsiákvörðun bæri að hafa í huga baksvið 

brotsins, vandræðum á heimilinu og örvinglan Z yfir því. Þá bæri að líta til þess að Z 

hefði snúið til baka, fljótlega eftir að hún framdi brotið og reynt að draga úr tjóninu. Hins 

vegar hefði Z lengi haft þá ráðagerð um að svipta A lífi. Var refsing ákvörðuð 14 ára 

fangelsi. 

 

Af framangreindu má sjá að heimilisofbeldi getur verið mjög alvarlegt og eftir atvikum 

lífshættulegt fyrir hlutaðeigandi aðila. Þó svo að af manndrápsmálunum megi ráða að 

gerendurnir séu í meiri hluta karlar og þolendur konur þá geta afleiðingarnar, eins og hinir 

áðurnefndu dómar sýna, verið þær að þolandinn fær nóg af ofbeldinu og grípur til 

örvæntingrafullra ráða til að losna út úr ástandinu. Má segja að með því snúist hlutverkin við, 

þolandinn verður að geranda og gerandinn verður að fórnarlambi.  

Langvarandi heimilisofbeldi getur haft mjög alvarlegar afleiðingar fyrir sjálfsmat og 

sjálfsvirðingu brotaþola og rannsóknir sýna að ofbeldi gegn konum leiðir oft til þess að geta 

þeirra til að taka sjálfstæðar og raunhæfar ákvarðanir minnka, jafnvel að þær verða ófærar um 

slíkt. Eins eru margar konur er búa við ofbeldi haldnar miklum ótta sem stigmagnast þar sem 

þær óttast stöðugt ný ofbeldistilvik. Þá kvarta konur, er hafa búið við heimilisofbeldi, meira 

yfir kvíða, líkamlegri vanlíðan og þunglyndi en konur almennt og meiri líkur eru á að þær 

reyni sjálfsvíg.
167

 Það er skelfilegt að hugsa til þess að ofbeldismaður geti með ítrekuðu 

ofbeldi sínu ýtt þolanda út að ystu nöf þannig hann sjái enga aðra leið út úr ástandinu en að 

taka eigið líf eða bana kvalara sínum, sbr. framangreinda umfjöllun. Hafi ofbeldismaður 
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stuðlað að sjálfsvígi þolandans með ofbeldi sínu er slíkt refsivert samkvæmt 214. gr. hgl. er 

hljóðar svo: 

 

Ef maður stuðlar að því, að annar maður ræður sér sjálfur bana, þá skal hann sæta fangelsi 

allt að 1 ári eða sektum. Sé það gert í eigingjörnum tilgangi, skal refsa með fangelsi allt 

að 3 árum. 

 

Mögulegt er að erfitt geti reynst að sanna tengslin milli ofbeldisins og þeirrar ákvörðunar 

brotaþola að taka eigið líf en ofbeldissaga aðilanna getur gefið mikilvægar vísbendingar. Eins 

geta frásagnir vitna um ofbeldið og líðan brotaþola haft sitt að segja við sönnunarmatið. Sama 

er að segja um vitnisburð sérfræðinga, hafi þolandinn leitað til þeirra vegna vanlíðaninnar auk 

þess sem sjálfsvígsbréf getur innihaldið skýringar á þessari útgönguleið þolandans. Það er því 

mikilvægt að lögregla og aðrir þeir sem koma að málum sem þessum séu vakandi fyrir 

þessum möguleika og rannsaki málið til hlýtar leiki grunur á að atvik máls séu með þessum 

hætti. 

Líkamlegt ofbeldi sem þolendur heimilisofbeldis verða fyrir er refsivert samkvæmt 217. 

og 218. gr. hgl. en 218. gr. b. inniheldur annars vegar refsihækkunarheimild en hins vegar 

refsilækkunarheimild og eftir atvikum refsileysisástæðu og refsibrottfallsástæðu. Þá er nýlegt 

ákvæði í 218. gr. a. hgl. sem gerir umskurð á konum og stúlkubörnum refsivert. Ákvæðin eru 

svohljóðandi: 

 

217. gr. Hver, sem gerist sekur um líkamsárás, enda sé hún ekki svo mikil sem í 218. gr. 

segir, skal sæta sektum eða fangelsi allt að 6 mánuðum, en fangelsi allt að 1 ári, ef 

háttsemin er sérstaklega vítaverð. 

 
Ákæruvaldið höfðar mál út af broti skv. 1. mgr. og skal það ekki gert nema 

almenningshagsmunir krefjist þess.
 

 
218. gr. Hafi maður með vísvitandi líkamsárás valdið öðrum manni tjóni á líkama eða 

heilbrigði, og þessar afleiðingar árásarinnar verða taldar honum til sakar vegna ásetnings 

eða gáleysis, þá varðar það fangelsi allt að 3 árum, eða sektum, ef sérstakar málsbætur 

eru. 

 
Nú hlýst stórfellt líkams- eða heilsutjón af árás eða brot er sérstaklega hættulegt vegna 

þeirrar aðferðar, þ. á m. tækja, sem notuð eru, svo og þegar sá, er sætir líkamsárás, hlýtur 

bana af atlögu, og varðar brot þá fangelsi allt að 16 árum.
 

 
218. gr. a. Hver sem með líkamsárás veldur tjóni á líkama eða heilsu stúlkubarns eða 

konu með því að fjarlægja kynfæri hennar að hluta eða öllu leyti skal sæta fangelsi allt að 

6 árum. Nú hefur árás í för með sér stórfellt líkams- eða heilsutjón eða bani hlýst af, eða 

hún telst sérstaklega vítaverð vegna þeirrar aðferðar sem notuð er, og varðar brot þá 

fangelsi allt að 16 árum.
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218. gr. b. Nú hefur sá, sem dæmdur er sekur um brot á 217., 218. eða 218. gr. a, áður 

sætt refsingu samkvæmt þeim greinum eða honum hefur verið refsað fyrir brot, sem tengt 

er að öðru leyti við vísvitandi ofbeldi, og má þá hækka refsingu allt að helmingi. 

 
Samþykki til líkamsárásar veldur því, að refsingu, sem ella væri unnið til, má lækka. Nú 

varðar verknaður við 217. gr., og verður þá ekki refsað, þegar samþykki liggur fyrir. 

 
Nú er líkamsárás unnin í áflogum eða átökum milli þess, sem henni veldur, og þess, sem 

misgert er við, og er þá heimilt að lækka refsingu eða jafnvel láta hana falla niður, þegar 

verknaður á undir 217. gr. Sama er, ef sá, sem verður fyrir tjóni, á upptök að átökum með 

árás, ertingum eða líku.
 

 

217. gr. hgl. sem fjallar um minniháttar líkamsárásir getur ýmist verið sjálfstætt brot eða hluti 

verknaðarlýsingar í broti, sbr. 194. gr. hgl. er fjallar um nauðgun. Eins geta brot á 217. gr. hgl. 

verið hluti af kúgunarferli heimilisofbeldis þar sem að öðrum tegundum heimilisofbeldis er 

beitt samhliða, til að mynda andlegt ofbeldi. Miðað við orðalag 217. gr. hgl. þá gerir hún 

kröfur um að verknaðurinn hafi haft tilteknar afleiðingar eða heilsutjón þó svo að þær 

afleiðingar þurfi ekki að vera jafn alvarlegar og 218. gr. hgl. gerir ráð fyrir.
168

 Afleiðingarnar 

eru oft á tíðum mar, ýmsir yfirborðsáverkar, opin sár og skurðir og kúlur á höfði svo eitthvað 

sé nefnt.  

Fjölmargir dómar hafa fallið þar sem um brot á 217. gr. hgl. hefur verið að ræða en svo 

virðist sem hæstiréttur geri kröfu um að ofbeldið þurfi að hafa verið ítrekað til þess að brot 

gegn 217. gr. hgl. teljist vera heimilisofbeldi, sbr. umfjöllun í kafla 3.3.3 og Hrd. 16. október 

2008 (273/2008), er reifaður var í sama kafla. Í því samhengi er vert að nefna Hrd. 26. apríl 

2007 (630/2006) þar sem að X var ákærður fyrir þrjár líkamsárásir og eitt húsbrot á hendur 

fyrrum sambýliskonu sinni Y:
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Í ákæru var X gefið að sök að hafa í tvö aðskilin skipti ráðist á Y, annars vegar 

aðfararnótt 26. júlí 2005 þar sem hann sló Y mörg högg í upphandlegg, kvið, bak, rass og 

brjóstkassa og sparkað í bak hennar og hins vegar miðvikudaginn 27. júlí sama ár, gripið í 

hálsmál á sloppi hennar, dregið hana inn í svefnherbergi, rifið í hár hennar, fleygt henni á 

rúmið og þrýst kodda fyrir vit hennar þannig hún átti erfitt með andardrátt. Afleiðingar af 

þessum verknuðum voru mar á öxlum, upphandleggjum, búk og hné auk yfirborðsáverka 

á hné og fótlegg og rispur á vinstra gagnauga. Þá var X einnig gefið að sök að hafa 

fimmtudaginn 18. ágúst 2005 ruðst inn á heimili Y í heimildarleysi, ráðist þar á hana og 

veitt henni mörg hnefahögg í andlit og líkama, sparkað í hana og beitt hana líkamlegu 

ofbeldi með öðrum hætti þannig hún hlaut yfirborðsáverka og mar á andlit, bak, brjóst og 

sár á fingrum. X neitaði sök fyrir dómi en kvað þau hafa lent í átökum aðfararnótt 26. júlí 

2005. Véfengdi hann ekki að áverkarnir er hún hlaut þá gætu verið vegna þess en neitaði 

að hafa sparkað í Y. Að mati héraðsdóms þótti sannað að X hefði gerst sekur um þá 
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 Í málinu var ákærði, auk þriggja líkamsárása og húsbrots gegn fyrrum sambýliskonu sinni, sakfelldur fyrir 

frelsissviptingu og nauðgun á hendur annarri fyrrum sambýliskonu sinni, sá þáttur dómsins er reifaður í kafla 

3.5.2.3. 
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háttsemi sem hann var ákærður fyrir og var því sakfelldur fyrir þrjár líkamsárásir, sbr. 

217. gr. hgl. og húsbrot, sbr. 231. gr. hgl. Hins vegar þótti ekki sannað að X hefði þrýst 

kodda fyrir vit Y og var hann því sýknaður af þeim ákærulið. Hæstiréttur staðfesti 

niðurstöðu héraðsdóms með vísan til forsendna hans. 
 

Dómurinn féll fyrir gildistöku 3. mgr. 70. gr. hgl. en ætla má að sökum þess að ofbeldið var 

ítrekað og tengsl aðilanna höfðu verið náin þá ætti sú grein við. Þó verður að slá þann 

varnagla, sbr. umfjöllun í kafla 3.3.3, að ekki er með vissu hægt að slá föstu hversu marga 

ofbeldisverknaði hæstiréttur telur að þurfi til svo nefndu refsiþyngingarákvæði sé beitt, þegar 

um brot gegn 217. gr. hgl. er að ræða né heldur hvort hann dregur mörkin við það að 

málsaðilarnir þurfi að hafa verið í sambúð er ofbeldið átti sér stað. Það verður þó að teljast 

ólíklegt enda væri það í andstöðu við vilja löggjafans varðandi beitingu refsiþyngingar-

ákvæðisins. 

218. gr. hgl. fjallar um meiriháttar líkamsárásir. Verknaðir sem falla undir ákvæðið geta 

verið liður í því kúgunarferli sem oft einkennir heimilisofbeldi en sökum þess að brotin eru 

yfirleitt gróf má ætla að einstakt tilvik væri nægilegt til þess að verknaðurinn teldist 

heimilisofbeldi, sbr. umfjöllun í kafla 3.3.3. Eins og í 217. gr. sömu laga er það áskilið í 

verknaðarlýsingu ákvæðisins að heilsutjón hafi hlotist af árásinni og þarf heilsutjónið að hafa 

náð ákveðnum alvarleika eins og til dæmis beinbrot eða tjón sem jafna má til þess. Í því 

sambandi má nefna Hrd. 1996, bls. 2146: 

 

Í því máli var X ákærður fyrir líkamsárás, sbr. 1. mgr. 218. gr. hgl. með því að hafa ráðist 

á sambýliskonu sína Y, þar sem hún lá í hjónarúmi á heimili þeirra, rifið hana upp úr 

rúminu á hárinu, slegið hana margsinnis í andlit með krepptum hnefa og sparkað í hana 

þar sem hún lá á gólfinu. Við þessar aðfarir nefbrotnaði Y, kinnbeinsbrotnaði á vinstra 

kinnbeini, marðist á augum, höku og vinstri olnboga og var dofin í vinstri kinn. Fram 

kom í málinu að þau höfðu verið á skemmtistað fyrr um kvöldið og eftir að heim var 

komið sinnaðist þeim þar sem X taldi að Y hefði á skemmtistaðnum sýnt einhverjum 

karlmanni of mikinn áhuga. Hefði X í framhaldi af því gengið í skrokk á Y. X játaði brot 

sitt skýlaust og var í héraði sakfelldur fyrir nefnt brot. Hæstiréttur staðfesti héraðsdóm 

með vísan til forsendna hans. 
 

Um gróft brot var að ræða, afleiðingarnar alvarlegar og tengsl aðilanna voru náin. Má ætla að 

3. mgr. 70.  gr. hgl. hefði átt við í málinu hefðu atvik gerst eftir gildistöku hennar. 

Þá var því í raun slegið föstu í Hrd. 1965, bls. 583 að andleg heilsa ætti að njóta svipaðrar 

verndar og líkamlegt heilbrigði.
170

  

 

Í málinu var X ákærður fyrir tilraun til manndráps, skv. 211. gr. sbr. 20. gr. hgl. og 

líkamsárásar, sbr. 218. gr. hgl., með því að hafa ráðist að Y með hnífi og stungið hana í 

vinstri handlegg, brjóst og kvið og að því loknu ráðist að Z, er kom þarna að og veitti 
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henni hnefahögg í andlit þannig hún hlaut varanlegt heilsutjón af en Z varð fyrir miklu 

andlegu áfalli vegna verknaðarins og þess að hafa séð vinkonu sína slasaða. Í sakadómi 

Reykjavíkur var komist að þeirri niðurstöðu að afleiðingar atlögu X að Z voru ekki svo 

alvarlegar að þær vörðuðu við 218. gr. hgl. né heldur að það teldist fyllilega sannað að 

hinar andlegu afleiðingar væri unnt að rekja til atburðarins. Var X því sakfelldur fyrir brot 

gegn 217. gr. hgl. hvað varðaði brot hans gegn Z og fyrir tilraun til manndráps hvað 

varðaði Y. Hæstiréttur snéri niðurstöðu sakadóms við og taldi sannað að afleiðingar 

áverka þess er Z varð fyrir af völdum X varðaði við 218. gr. hgl. og sakfelli hann fyrir 

það brot en staðfesti niðurstöðu sakadóms að öðru leyti með vísan til forsendna hans. 

 

Andlegt ofbeldi er ein tegund heimilisofbeldis og var slíkt ofbeldi algengasta ástæða komu 

kvenna í Kvennaathvarfið árið 2007. Þær konur er komu í Kvennaathvarfið kváðust flestar 

hafa orðið fyrir fleiri en einni tegund ofbeldis og þær sem sögðust hafa orðið fyrir líkamlegu 

ofbeldi kváðust flestar einnig hafa orðið fyrir andlegu ofbeldi enda er það óhjákvæmilega 

fylgifiskur hins líkamlega ofbeldis.
171

 Með vísan til framangreinds dóms má ætla að hægt sé 

að ákæra ofbeldismann fyrir andlegt ofbeldi, sbr. 1. mgr. 218. gr. hgl. að því tilskildu að hægt 

sé að sýna fram á mjög alvarlegt andlegt ofbeldi sem hefur haft í för með sér stórkostlegt tjón 

á andlegri heilsu þolanda. Hins vegar er ekki að sjá, þegar dómaframkvæmd er skoðuð, að 

eingöngu hafi verið ákært fyrir andlegt ofbeldi. Ætla má að hluti skýringarinnar sé sú að 

andlegt ofbeldi sé fylgifiskur líkamlegs ofbeldis og því sé yfirleitt ákært fyrir líkamlegt 

ofbeldi, samfara hinu andlega. Eins getur skýringin verið sú að vandasamt er að sanna hið 

andlega ofbeldi og afleiðingar þess og því sé ekki lagt í að fara með slíkt mál fyrir dóm. Þá 

getur einnig verið að ofbeldismál sem þessi komi ekki inn á borð lögreglu og þar með 

ákæruvalds fyrr en að þolandinn hefur einnig verið beittur líkamlegu ofbeldi og þá oft grófu 

ofbeldi. 

2. mgr. ákvæðisins tekur til tilvika þegar stórfellt heilsu- eða líkamstjón hlýst af, þegar 

sérstaklega hættulegri aðferð er beitt við verknaðinn eða að bani hlýst af atlögunni. Sem dæmi 

um hættulega árás er þegar kodda er þrýst fyrir vit þolanda, sbr. Hrd. 26. apríl 2007 

(630/2006) og Hrd. 31. janúar 2008 (380/2007), sem reifaðir voru í köflum 3.5.2.3 og 3.3.3: 

 

Í báðum þessu málum var hinum ákærðu gefið að sök að hafa þrýst kodda fyrir vit 

brotaþolanna en ákærðu voru báðir sýknaðir af þessum ákærulið vegna skorts á 

sönnunum.  

 

Eins þegar þolandi er sleginn með hamri í höfuð, sbr. Hrd. 1992, bls. 363:  

 

Í málinu var X ákærður fyrir tilraun til manndráps, skv.. 211. gr. sbr. 20. gr. hgl. en til 

vara stórfellda líkamsrárás, skv. 2. mgr. 218.gr. sömu laga með því að hafa slegið konu 
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sína, Y, í ennið með kúluhamri þar sem hún lá sofandi í stofu á heimili þeirra og að hafa 

lagt plastpoka yfir andlit hennar og troðið honum upp í munn hennar. Ákærði X neitaði 

að hafa ætlað að bana Y en kvaðst hafa ætlað að hrekkja hana með því að slá hana og 

leggja pokann yfir handlit hennar. Þá neitaði hann að pokinn hefði farið í munn hennar en 

framburði þeirra X og Y bar saman um að fingur hans hefðu farið upp í munn hennar. 

Sakadómur Garðakaupstaðar taldi sannað að X hefði ráðist á Y með framangreindum 

hætti en taldi ósannað að hann hefði ætlað að ráða henni bana. Var X sakfelldur fyrir brot 

gegn 2. mgr. 218. gr. hgl. með vísan til hættulegs tækis og verknaðaraðferðar. Hæstiréttur 

taldi ekki sannað að framferði X fyrir atburðinn og afleiðingar verknaðarins benti til að 

ásetningur hans hafi verið að bana Y og staðfesti því dóm sakadóms með vísan til 

forsendna hans.   

 

Hér var um hættulega aðferð að ræða, verknaðurinn grófur og tengsl aðilanna náin. Má ætla 

að beiting 3. mgr. 70. gr. hgl. hefði komið hér til álita hefðu atvik gerst eftir gildistöku hennar. 

Með breytingalögum nr. 83/2005 var 218. gr. a. innleidd í hgl.
172

 Ákvæðið gerir umskurð 

á stúlkubarni eða konu refsivert en slíkt hefur ekki tíðkast hér á landi líkt og í sumum 

löndum. Hins vegar er vert að benda á að undanfarin ár og áratugi hafa samgöngur milli 

landa aukist, fólk ferðast meira og flytur búferlum og því hafa mörg ríki breyst í 

fjölþjóðasamfélög þar sem að ólíkir menningarheimar mætast. Í einhverjum ríkjum tíðkast 

umskurður og því ekki loku fyrir það skotið að einstaklingar frá þeim ríkjum flytji hingað til 

lands með sína siði í farteskinu. Telja verður umskurð mjög grófan verknað sem ótvírætt ætti 

að falla undir heimilisofbeldi að því tilskildu að ofbeldismaðurinn og þolandinn tengist 

nánum böndum. 

218. gr. b. felur í fyrsta lagi í sér refsiþyngingarheimild, sbr. 1. mgr. hennar, sem ætla má 

að komi til álita í heimilisofbeldismálum, hafi ofbeldismaðurinn áður framið ofbeldisverknað, 

er varðar 217. gr., 218. gr eða 218. gr. a. hgl., hvort sem verknaðurinn beinist gegn brotaþola 

heimilisofbeldisins eða öðrum þolanda. Í 2. mgr. hennar er bæði að finna refsilækkunar-

ástæðu og eftir atvikum refsibrottfallsástæðu liggi samþykki brotaþola fyrir verknaðnum. 

Þessi málsgrein kemur vart til álita í heimilisofbeldismálum þar sem að eitt einkenni 

heimilisofbeldis er að það hefur í för með sér niðurbrot á sjálfsvirðingu þolandans og mikla 

vanlíðan. Því verður að teljast afar ólíklegt að þolandi heimilisofbeldis samþykki ofbeldi 

gagnvart sér. 3. mgr. ákvæðisins inniheldur líkt og 2. mgr. refsilækkunarástæðu og eftir 

atvikum refsibrottfallsástæðu hafi líkamstjón orðið vegna áfloga eða ef þrotaþoli átti upptök 

að árásinni með ertingu eða öðru slíku. Hér þarf að stíga varlega til jarðar þegar grunur leikur 

á að um heimilisofbeldi sé að ræða. Eins og nefnt var hér að framan beita brotaþolar 

heimilisofbeldis, sér í lagi konur, oft ofbeldi í sjálfsvörn og af þeim sökum gæti verið um 
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átök milli aðila að ræða. Eins bera ofbeldismenn því oft við að þolandinn hafi átt upptökin að 

átökunum eða að um slagsmál hafi verið að ræða. Í því sambandi má nefna Hrd. 16. október 

2008 (273/2008), sem reifaður var í kafla 3.3.3: 

 

Í málinu bar ákærði því við að konan hefði átt upptökin að átökunum með því að slá hann 

og þau hefðu verið í slagsmálum. Hvorki héraðsdómur né Hæstiréttur féllust á þá kröfu 

hans að 3. mgr. 218. gr. hgl. ætti við.  

 

Aftur á móti var niðurstaðan önnur í Hrd. 18. desember 2008 (431/2008): 

 

Í málinu var X ákærður fyrir líkamsárás, skv. 1.mgr. 217. gr. hgl. með því að hafa ráðist 

að Y á heimili hennar, hárreitt hana, fellt hana í gólfið með þeim afleiðingum að hún slóst 

utan í stól og eldhúsinnréttingu og með því að hafa tekið hana kverkataki eftir að hún var 

staðin upp og ýtt henni upp að vegg. Hlaut Y eymsli yfir hægri kjálkalið, eymsli í hnakka 

þar sem nokkurt hárlos var, marbletti á hægri olnboga, upphandlegg, brjóstkassa og við 

litlu tá, afrifu á hægri olnboga, upphandlegg og brjóstkassa og eymslapunkt á brjóstkassa 

við vinstra herðablað. Höfðu þau X og Y átt í sambandi um nokkurt skeið en voru skilin 

að skiptum um mánuði áður en atburðurinn átti sér stað. X játaði sök fyrir dómi en kvað 

að aðdragandi verknaðarins hefði verið örðugleikar í samskiptum með hótunum og 

ögrunum af hálfu Y í sinn garð. Ákæruvaldið véfengdi ekki þá frásögn. Með vísan til 

játningar X og gagna er studdu þá játningu sakfelldi héraðsdómur X fyrir þá háttsemi sem 

honum var gefin að sök í ákæru og hlaut hann 4 mánaða fangelsisdóm. Hæstiréttur vísaði 

til þess að af hálfu ákæruvaldsins hefði verið fallist á málsvörn X um aðdraganda 

verknaðarins og því yrði einnig litið til 2. máls. 3. mgr. 218. gr. b. hgl við ákvörðun 

refsingar. Að þessu athuguðu staðfesti Hæstiréttur dóm héraðsdóms en þyngdi refsinguna 

um einn mánuð.  

 

Athygli vekur að í dóminum er ekki fjallað um hvort 3. mgr.70. gr. hgl. hafi komið til álita við 

ákvörðun refsingar og á því geta verið nokkrar skýringar. Í fyrsta lagi er mögulegt að þar sem 

að 3. mgr. 218. gr. hgl. hafi átt við þá hafi ekki verið forsendur til að beita nefndu 

refsiþyngingarákvæði. Í öðru lagi þá getur verið að dómstólar hafi ekki metið samband þeirra 

svo náið að hún ætti við enda virðist sem málsaðilarnir hafi ekki búið saman heldur eingöngu 

að um samband hafi verið að ræða. Sú niðurstaða er varhugaverð því þó fólk hafi ekki hafið 

sambúð getur samband samt sem áður verið svo náið að aðilar teljist nákomnir. Að endingu 

getur skýringin verið sú að um einstakt tilvik var að ræða sem einungis varðaði minni háttar 

líkamsmeiðingar, sbr. 217. gr. hgl. 

Í ljósi framangreinds þarf lögregla og aðrir þeir sem að þessum málum koma að kanna vel 

forsögu málsins með hliðsjón af því hvort ofbeldið geti talist til heimilisofbeldis og hvort um 

sjálfsvörn hafi verið að ræða fremur en átök milli aðila. Eins þurfa dómstólar að beita 3. mgr. 

218. gr. hgl. með varfærni þannig að tilvik sem augljóslega teljast til heimilisofbeldis verði 

ekki felld undir nefnda grein. 
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Líkamsmeiðingar af gáleysi, sbr. 219. gr. hgl. og bani er hlýst af gáleysi annars manns, 

sbr. 215. gr. sömu laga, er refsivert samkvæmt líkamsmeiðingakafla hgl. Ákvæðin eru 

svohljóðandi: 

 

215. gr. Ef mannsbani hlýst af gáleysi annars manns, þá varðar það sektum eða fangelsi 

allt að 6 árum. 

 
219. gr. Ef tjón á líkama eða heilbrigði, slíkt sem í 218. gr. eða 218. gr. a getur, hlýst af 

gáleysi annars manns, þá varðar það sektum eða fangelsi allt að 4 árum.
 

 

Fram kemur í 219. gr. hgl. að afleiðingar líkamsmeiðinganna þurfa að hafa náð ákveðnu 

alvarleikastigi svo verknaðurinn falli undir ákvæðið. Í því sambandi er vísað til 218. gr. og 

218. gr. a hgl., er fjallað var um hér að framan en með þessu er átt við beinbrot eða meiðsli 

sem jafna má til slíkra afleiðinga og umskurð. Ætla má að nefnd ákvæði geti komið til álita 

þegar um heimilisofbeldismál er að ræða. Þrátt fyrir að ofbeldismaður ráðist gegn þolanda 

með ofbeldi getur verið að ætlun hans sé ekki að valda alvarlegum skaða eða dauða. Hins 

vegar geta aðstæður verið með þeim hætti að þolandinn hljóti alvarleg meiðsli eða jafnvel 

bíður bana af atlögunni, til dæmis ef honum er hrint og hann fellur illa. Það yrði að teljast 

bagalegt ef slík tilvik myndu ekki teljast til heimilisofbeldis einungis sökum þess að um 

gáleysi hafi verið að ræða. 

 

3.5.2.5 Hættubrot 

Þrátt fyrir að ofbeldi sem telst til heimilisofbeldis feli yfirleitt í sér athöfn, þ.e. sjálfráða ytri 

líkamlega hreyfingu, getur heimilisofbeldi falið í sér athafnarleysi. Með athafnaleysi í þessum 

skilningi er ekki átt við algjört aðgerðarleysi eða hreyfingarleysi heldur er um að ræða að 

gerandi lætur hjá líða að sinna tiltekinni athöfn sem hann hafði möguleika á að inna af hendi. 

Hann hefur með öðrum orðum brugðist einhverri athafnaskyldu eða vanrækt að sinna henni. 

Athafnaleysi er skipt í beint og óbeint athafnaleysi eftir inntaki þess og réttaráhrifum. 

Einungis hið beina athafnaleysi telst vera alger andstæða athafnar og felur í sér brot á 

boðreglum laga. Óbein athafnaleysisbrot fela í sér refsivert athafnaleysi, sem lagt er að jöfnu 

við athafnir sem falla undir eða felast í verknaðarlýsingu bannákvæða refsilaga. Ólíkt beinum 

athafnaleysisbrotum þarf í tilvikum sem þessum að sýna fram á sérstök ábyrgðartengsl milli 

geranda og þeirrar hagsmunaröskunar sem refsiákvæði er beint gegn. Ábyrgðartengslin geta 

verið með ýmsum hætti en hér koma einna helst umönnunarskyldur til álita. Þegar tengsl aðila 

eru með þeim hætti að þeir teljist nánir, hvort sem það er vegna sifjatengsla eða 

fjölskyldutengsla í víðtækari skilningi, hvílir á þeim umönnunarskylda. Þeim ber þá skylda til 
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að hugsa um og annast aðra í fjölskyldunni bjáti eitthvað á eins og veikindi, slys eða ef 

einstaklingurinn er bjargarlaus eða bjargarlítill af öðrum orsökum eins og vegna æsku eða elli. 

Sé þessi skylda vanrækt getur það leitt til refisábyrgðar, sbr. XXIII. kafla hgl. um manndráp 

og líkamsmeiðingar.
173

 Í þeim kafla, auk þeirra ákvæða er fjallað var um í kafla 3.5.2.4, eru 

það einna helst 220. gr. og 223. gr. hgl. sem koma til álita þegar um heimilisofbeldi er að 

ræða. Brotin teljast til hættubrota og eru þau svohljóðandi: 

 

220. gr. Hver, sem kemur manni í það ástand, að hann er án bjargar, eða yfirgefur mann, 

sem hann átti að sjá um, í slíku ástandi, skal sæta fangelsi allt að 8 árum. 

 
Hafi móðir yfirgefið barn sitt bjargarvana þegar eftir fæðingu þess, og ætla má, að það sé 

gert af sams konar ástæðum og í 212. gr. getur, má beita vægari refsingu að tiltölu og 

jafnvel láta refsingu falla niður, ef barnið hefur ekkert teljanlegt tjón beðið. 

 
Refsingu, sem í 1. mgr. segir, skal sá sæta, sem úthýsir ferðamanni eða segir honum rangt 

til vegar, enda hefði hann átt að geta séð, að ferðamanninum myndi verða að því háski 

búinn. 

 
Fangelsi allt að 4 árum skal sá sæta, sem í ábataskyni, af gáska eða á annan ófyrirleitinn 

hátt stofnar lífi eða heilsu annarra í augljósan háska. 

 
223. gr. Ef maður vanrækir að sjá barnshafandi kvenmanni, sem er á vegum hans, fyrir 

nauðsynlegri fæðingarhjálp, svo að lífi eða heilbrigði barns eða móður er af því hætta 

búin, þá varðar það sektum eða fangelsi allt að 1 ári.
 

 

Þess ber að geta að ekki eiga allar málsgreinar 220. gr. hgl. við í þessu sambandi heldur 

verður að telja að einungis 1. mgr. og jafnvel 4. mgr. ákvæðisins eigi við. Sem dæmi má nefna 

um beitingu þessara brota eru tilvik þar sem að ofbeldismaður hefur gengið í skrokk á þolanda 

og yfirgefur hann svo í blóði sínu án þess að hirða um afdrif hans. Eins gæti verið um að ræða 

að ofbeldismaður meinar óléttri konu sinni að komast á sjúkrahús til að fæða barn sitt. Í 

báðum tilvikum má ætla að athafnaleysi geranda, sé hluti af kúgunar- og stjórnunarferli sem 

ætlar er að brjóta þolandann niður og ná valdi yfir honum. 

 

3.5.2.6 Frelsissvipting 

Það að svipta einstakling frelsi getur talist til heimilisofbeldis. Í frelsissviptingu felst skerðing 

á þeirri tegund athafnarfrelsis er kallast dvalarfrelsi eða staðarfrelsi, þ.e.a.s. frelsi einstaklings 

til að ráða sjálfur dvalarstað sínum eða verustað. Röskun á högum eða skammvinn nauðung 

fellur utan hugtaksins og því er frelsissvipting þrengra hugtak en nauðung. Frelsissviptingin 

beinist gegn aðeins einni tegund athafnarfrelsis og hefur ákveðin varanleikaeinkenni. Hins 
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vegar er hún ekki eingöngu bundin við það hátterni að læsa einstakling inni í herbergi eða 

húsi gegn vilja hans en að því frátöldu er erfitt er að draga almennar markalínur. Líta þarf til 

allra aðstæðna þegar metið er hvort háttsemi felur í sér frelsissviptingu. Almennt ákvæði um 

frelsissviptingu er að finna í 226. gr. hgl. og er það svohljóðandi:
174

 

 

Hver, sem sviptir annan mann frelsi sínu, skal sæta fangelsi allt að 4 árum.
 

 
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 ekki eiga neinn rétt á því, þá skal beita fangelsisrefsingu ekki 

skemur en 1 ár og allt að 16 árum eða ævilangt. 

 

Nokkrir dómar hafa fallið þar sem að ákærði var sakfellur fyrir brot gegn 226. gr. hgl. með 

því að hafa svipt einhvern nákominn frelsi. Í því sambandi má nefna Hrd. 31. janúar 2008 

(380/2007), er reifaður var í kafla 3.3.3., Hrd. 26. apríl 2007 (630/2006), er reifaður var í 

kafla 3.5.2.3 og Hrd. 1938, bls. 431, er reifaður var í kafla 3.3.4.1 en þar var sakfellt fyrir 213. 

gr. almennra hegningarlaga frá 25. júní 1869 sem var forveri 226. gr. hgl. Auk fyrrgreindra 

dóma má nefna Hrd. 1993, bls. 890 og Hrd. 2004, bls. 3185 (155/2004): 

 

Í fyrra málinu var Z ákærður fyrir nauðgun og frelsissviptingu með því að hafa veist að A, 

fyrrum sambýliskonu sinni á vinnustað hennar með hníf í hendi og með líkamlegu ofbeldi 

og hótunum um að beita hnífnum þröngvað henni með sér í bifreið að heimili hennar og 

þar á sama hátt þröngvað henni til samræðis. Stóð atburðurinn yfir í um 2 klst. Í málinu 

kom fram að nokkrum mánuðum fyrir nefnt atvik hefði A kært Z fyrir einelti og 

líflátshótanir. Héraðsdómur þótti sannað að Z hefði með ofbeldi og hótunum um að beita 

hnífnum haft samræði gegn vilja A en taldi þá háttsemi Z að þvinga A með sér aðeins 

varða við 225. gr. hgl. en ekki 226. gr. sömu laga. Hæstiréttur taldi hins vegar skilyrði 

226. gr. hgl. uppfyllt og dæmdi Z fyrir það brot ásamt því að staðfesta dóm héraðsdóms 

hvað nauðgunina varðaði. 

 

Í seinna málinu var X m.a. ákærður fyrir frelsissviptingu, nauðgun og eignarspjöll með 

því að hafa 31. maí 2003, frá um kl. 13 til um 19:30, haldið Y, fyrrum sambýliskonu sinni 

nauðugri í íbúð hennar og þá beitt hana ofbeldi, hótað henni slíku og ógnað henni með 

hníf. Á sama tímabili fyrir að hafa þröngvað henni þrívegis til samræðis með ofbeldi, 

hótunum um slíkt og með því að ógna henni með hníf og að hafa valdið ýmsum spjöllum 

á eigum hennar. Hefði Y verið með áverka víða um líkamann meðal annars eftir högg, 

kverkatak og hárreitingu. X neitaði að hafa haldið Y nauðugri eða að hafa haft við hana 

samræði gegn hennar vilja. Hins vegar játaði hann eignaspjöllin. Að mati héraðsdóms 

þótti sannað gegn neitun X að hann hefði gerst sekur um þá háttsemi sem lýst var í ákæru 

og hlaut 3 ½ árs dóm. Við ákvörðun refsingar var horft til þess að brotin hefðu verið 

hrottafengin og að X ætti sér engar málsbætur. Hæstiréttur staðfesti dóm héraðsdóms. 
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Báðir nefndir dómar féllu fyrir gildistöku 3. mgr. 70. gr. hgl. Telja verður að sú grein hefði 

komið til álita hefðu atvik gerst eftir að hún tók gildi enda voru tengsl aðila náin og verknaðir 

grófir. Þá kom einnig fram í seinni dóminum að X hafði áður verið dæmdur fyrir tvær 

líkamsárásir gagnvart Y og hefðu allir þessi atburðir leitt til persónuleikabreytinga hjá Y, hún 

væri hrædd, óörugg og sjálfsmat hennar hefði beðið hnekki og sökum alls þessa sækti hún 

tíma hjá sálfræðingi. Það má því með sanni segja að ofbeldi X gagnvart Y hafði alvarlegar 

afleiðingar og augljóslega braut niður hennar andlega þrek og olli henni vanlíðan. 

Af þeim dómum sem nefndir hafa verið í þessum kafla má sjá að frelsissviptingunni fylgir 

að jafnaði önnur gróf brot eins og ofbeldi eða nauðgun. Frelsissviptingin er því liður í að 

ofbeldismaðurinn fái sínu framgengt með góðu eða illu og í henni felst kúgun eða stjórnun. 

 

3.5.2.7 Hótanir og nauðung  

Hótanir eru oft notaðar af ofbeldismönnum til að fá sínu framgengt og geta því verið hluti 

þess ofbeldis sem fellur undir heimilisofbeldi. Hótun er yfirlýsing eða tjáning hugsunar sem er 

beint að öðrum einstakling og felur í sér að eitthvað illt sé á næsta leiti sem komi niður á 

einstaklingnum eða öðrum. Hún er til þess fallin að vekja ugg hjá þeim sem hún beinist gegn 

eða öðrum og að því leyti brot gegn friðhelgi einkalífs. Ef ætlunin er að hótun hafi þau áhrif 

að einstaklingur geri eitthvað eða láti eitthvað ógert þá er hótunin skilyrt. Hótun sem 

tjáningaraðferð er oft refsilaus en sé hún tiltekinnar tegundar eða af ákveðnum grófleika þá 

felur hún í sér sjálfstætt afbrot, án tillits til markmiðs og afleiðinga. Slík brot eru samhverf 

brot og er aðalákvæðið 233. gr. hgl. Í ákvæðinu eru bæði tegund hótunarinnar og grófleiki 

tilgreind.
175

 Ákvæðið er svohljóðandi: 

 

Hver, sem hefur í frammi hótun um að fremja refsiverðan verknað, og hótunin er til þess 

fallin að vekja hjá öðrum manni ótta um líf, heilbrigði eða velferð sína eða annarra, þá 

varðar það sektum eða fangelsi allt að 2 árum. 

 

Hótun getur verið einn efnisþátta ýmiss konar nauðungar, þar á meðal refsiverðra nauðungar-

brota. Í þeim tilvikum er hótunin verknaðaraðferð sem ætlað er að ná tilteknum árangri eða 

markmiði og er nauðungin afleiðing af beitingu þeirrar aðferðar. Þegar hótun er þáttur í 

nauðungarbroti er hótunin ávallt skilyrt og nauðungaráhrif hennar byggjast á því að láti 

þolandi ekki að vilja geranda verður efni hótunarinnar að veruleika. Það veltur því á þolanda 

hvort hótunin verður framkvæmd. Ef það er ekki á valdi þess sem hótar að framkvæma efni 

hótunarinnar eða hann telur svo ekki vera þá er ekki um hótun að ræða, hvorki sem sjálfstætt 
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brot né heldur sem verknaðaraðferð í nauðungarbroti. Hins vegar telst það vera hótun þrátt 

fyrir að sá sem hótar viti að hótunin er óframkvæmanleg að efni ef þolandinn er í villu um 

það, tekur hótunina alvarlega og geranda er kunnugt um þá villu. Flest nauðungarbrotanna eru 

tjónsbrot og sem dæmi má nefna 225. gr. hgl. sem er svohljóðandi:
176

 

 

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. 

 

225. gr. hgl. getur ýmis verið efnisþáttur í öðru broti, til dæmis nauðgun, sbr, 194. gr. hgl. eða 

sjálfstætt brot. Sé nauðungin takmörkuð við innilokun eða aðra frelsissviptingu sem beitt er 

meðan á nauðgunarverknaði stendur, tæmir 194. gr. hgl. sök gagnvart 225. gr. sömu laga. Sé 

hins vegar um undanfarandi eða eftirfarandi frelsissviptingu að ræða getur nauðungin verið 

komin út fyrir 225. gr. hgl. þannig að 193. gr. eða 226. gr. hgl. eigi við. Yrði þeim þá beitt 

samhliða 194. gr. hgl., sbr. 77. gr. hgl. um brotasamsteypu. Þegar ákært er fyrir 

frelsissviptingu, sbr. 226. gr. hgl. er varakrafan oftar en ekki 225. gr. hgl. enda er hafður sá 

fyrirvari á að nauðungin hafi ekki náð þeim varanleika eða tímalengd að hún geti talist 

frelsissvipting.
177

 Í því sambandi má nefna Hrd. 1993, bls. 890, sem reifaður var í kafla 

3.5.2.6 og Hrd. 22. maí 2008 (642/2007): 

 

Í málinu var X ákærður fyrir líkamsárás, skv. 217. gr. hgl., frelsissviptingu, skv. 226. gr. 

hgl. og hótanir, skv. 233. gr. hgl. á hendur A, fyrrum unnustu sinnar, með því að hafa 

annars vegar að kvöldi þriðjudagsins 16. maí 2006 veist að A í bifreið sinni, bæði þar sem 

henni var lagt fyrir utan heimili A og víðs vegar um borgina, rifið í hár hennar, slegið 

höfði hennar í glugga bifreiðarinnar slegið hana í andlit og líkama bæði með krepptum 

hnefa og flötum lófa. Jafnframt með því að hafa dregið A nauðuga inn í bifreiðina aftur er 

henni tókst að komast út úr henni í Hafnarstræti, tekið hana tvívegis kverkataki, bitið í 

fætur hennar og að lokum hent henni út úr bílnum við Eiðistorg. Hlaut A mar víðsvegar 

um líkamann, eymsli í hársverði og bitför á rist, hásin og kálfa. Hins vegar fyrir að hafa 

aðfararnótt sunnudagsins 4. júní 2006 sent A símaskilaboð, meðal annars með orðunum 

„Thuert daud!!!Ef thu svararmer ek.“ sem voru til þess fallin að A óttaðist um líf sitt og 

heilbrigði. Fyrir dómi viðurkenndi X að hafa rifið í hár A, slegið hana einu sinni í öxlina, 

slegið hana einu sinni með flötum lófa á eyrað og að hafa bitið hana einu sinni í fótinn. Þá 

viðurkenndi X að hafa sent A skilaboðin en þau hafi verið send í reiði og til að mana hana 

en ekki verið ætluð að valda henni ótta. Að öðru leyti neitaði hann sök. Að mati 

héraðsdóms var talið sannað að X hefði veitt A umrædda áverka og hann því sakfelldur 
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fyrir brot gegn 217. gr. hgl. en ósannað að hann hefði hent henni út úr bílnum við 

Eiðistorg og var hann sýknaður af þeim lið ákærunnar. Þá taldi héraðsdómur sannað að 

hann hefði brotið gegn frjálsræði A þannig að það varðaði við 225. gr. hgl. Einnig komst 

héraðsdómur að þeirri niðurstöðu að X hefði gerst sekur um hótanir, sbr. 233. gr. hgl., 

með sendingu símaskilaboðanna. Var refsingin ákveðin 45 daga fangelsi skilorðsbundið 

til þriggja ára en við ákvörðunina var litið til ungs aldurs hans og þess að A hefði storkað 

honum með því að segjast hafa verið honum ótrú. Hæstiréttur taldi ekki hafið yfir 

skynsamlegan vafa að X hefði brotið gegn frjálsræði A og var hann því sýknaður af þeim 

lið ákærunnar en staðfesti héraðsdóm hvað aðra ákæruliði varðaði með vísan til forsendna 

hans. Við ákvörðun refsingar vísaði Hæstiréttur til ungs aldurs X og þess að hann hefði 

játað sök sína að hluta til refsimildunar en hafði á orði að líkamsárásin hefði staðið yfir í 

langan tíma og haft talsverðar afleiðingar í för með sér fyrir A, einkum vegna þess áfalls 

er hún varð fyrir að kærasti hennar hefði beitt hana slíku ofbeldi. Þá taldi Hæstiréttur að 

það að A hefði storkað X hefði ekki réttlætt verknaðinn. Þyngdi Hæstiréttur refsinguna í 3 

mánaða skilorðsbundin dóm til 3 ára. 

 

Héraðsdómur taldi að nauðungin hefði ekki haft þann varanleika að það varðaði við 226. gr. 

hgl. og felldi því háttsemina undir 225. gr. hgl. en Hæstiréttur taldi þetta ekki sannað og 

sýknaði því, sbr. framangreint. Athyglisvert er að sjá að í dóminum er ekki vísað til 3. mgr. 

70. gr. hgl. þrátt fyrir að hún hafði tekið gildi er atburðir áttu sér stað. Þó má segja að 

Hæstiréttur vísi óbeint til hennar miðað við það orðalag að það hefði verið A áfall að X beitti 

hana ofbeldi. Telja verður að rétt hefði verið að vísa til refsiþyngingarákvæðisins enda má 

segja að skilyrði hennar hafi verið uppfyllt. Tengsl aðilanna voru náin, en þau X og A höfðu 

búið saman um nokkra mánaða skeið og þessi nánu tengsl augljóslega til þess fallin að auka á 

grófleika verknaðarins, sbr. orðalag hæstaréttar. 

Auk þess að geta verið sjálfstætt brot, sbr. framangreindan dóm er að finna marga dóma 

þar sem að hótun er verknaðaraðferð í öðrum brotum, til að mynda nauðgun, sbr. Hrd. 2001, 

bls. 4518 (290/2001) eða frelsissviptingu, sbr. Hrd. 26. apríl 2007 (630/2006) og Hrd. 31. 

janúar 2008 (380/2007) en varanleiki nauðungarinnar var talinn það mikill að 226. gr. hgl. 

ætti við.
178

 Í þessum síðarnefndu tveimur dómum var hótunum einnig beitt til að knýja fram 

samræði gegn vilja brotaþola.  

 

3.5.2.8 Húsbrot, eignaspjöll og nálgunarbann 

Þegar fólk sem hefur verið gift eða í sambúð er að skilja kemur oft upp í skilnaðarferlinu, eða 

eftir að skilnaður hefur gengið í gegn, ýmiss konar ósætti sem verður til þess að annar aðilinn 

fer inn á heimili hins í heimildarleysi. Til dæmis til að sækja hluti sem hann telur sig eiga þar 

inni, til að skemma hluti eða á annan hátt ná sér niður á aðilanum eða gera upp einhverjar 

ókláraðar sakir. Eins getur slík háttsemi verið upphaf atburðarrásar sem endar með alvarlegum 
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verknaði eins og nauðgun eða líkamsárás. Húsbrot getur því talist til heimilisofbeldis þar sem 

ofbeldismaðurinn viðhefur slíka háttsemi meðal annars til að brjóta einstaklinginn niður og ná 

eða viðhalda þeirri kúgun eða stjórnun sem hann hefur haft. Húsbrot, í hvaða tilgangi sem er, 

telst vera refsiverður verknaður samkvæmt 231. gr. hgl. en mál verður aðeins höfðað að kröfu 

þess sem misgert var við, sbr. a-lið 2. ml. 1. mgr. 242. gr. hgl. 231. gr. hgl. hljóðar svo: 

 

Ef maður ryðst heimildarlaust inn í hús eða niður í skip annars manns, eða annan honum 

óheimilan stað, eða synjar að fara þaðan, þegar skorað er á hann að gera það, þá varðar 

það sektum eða fangelsi allt að 6 mánuðum. Þó má beita fangelsi allt að 1 ári, ef miklar 

sakir eru, svo sem ef sá, sem brot framdi, var vopnaður eða beitti ofbeldi eða hótun um 

ofbeldi eða brot er framið af fleirum saman. 

 

Hér á landi hafa nokkrir dómar gengið þar sem um er að ræða húsbrot gagnvart fyrrum maka 

eða sambúðaraðila. Sem dæmi ná nefna Hrd. 26. apríl 2007 (630/2006), sem reifaður var í 

kafla 3.5.2.4, Hrd. 2002, bls. 3825 (370/2002) og Hrd. 27. nóvember 2008 (315/2008):  

 

Í fyrra málinu var X meðal annars ákærður fyrir tvær líkamsárásir á hendur fyrrum 

sambýliskonu sinni Y, tvö húsbrot og eignaspjöll í tvígang. Í fyrsta lagi með því að hafa 

aðfararnótt föstudagsins 20. október 2000 ráðist að Y, en þá voru þau í sambúð, slegið 

hana margsinnis í andlit, háls og bringu svo hún féll í gólfið og þá sparkað margsinnis í 

höfuð hennar og líkama og rifið í hár hennar með þeim afleiðingum að hún bólgnaði og 

marðist í andliti, hlaut áverka á hálsi, marblett á hné og eymsli yfir kjálka, hvirfli og 

brjósthrygg. Í öðru lagi með því að hafa að morgni sunnudagsins 15. júlí 2001 sparkað 

upp hurð að heimili Y og ruðst í heimildarleysi inn á það, valdið eignaspjöllum með því 

að hafa barið flösku í gler á sófaborði þannig það brotnaði og að hafa ráðist að Y, slegið 

hana í andlit og rifið í hár hennar þannig hún hlaut skurð á hægri augabrún og hárlokkur 

losnaði af höfði hennar. Að endingu með því að hafa laugardaginn 22. desember 2001 

sparkað upp hurð að heimili Y, ruðst þar inn í heimildarleysi og valdið spjöllum á munum 

hennar með því að velta sjónvarpi um koll og slegið með hamri í síma og náttborð þannig 

að síminn eyðilagðist og náttborðið skemmdist. X neitaði sök hvað varðaði báðar 

líkamsárásirnar á hendur Y en gekkst við húsbrotum og eignaspjöllum. Að mati 

héraðsdóms taldist fyrri líkamsárásin á hendur Y ósönnuð og var X sýknaður af þeim 

hluta ákærunnar. Að öðru leyti var X sakfelldur og hlaut hann 6 mánaða fangelsisdóm. 

Hæstiréttur staðfesti dóm héraðsdóms með vísan til forsendna hans. Hins vegar var 

refsingin þyngd í 10 mánuði enda hafði X áður hlotið dóm og árásin var álitin hrottaleg 

og án nokkurs tilefnis.  

 

Í seinna málinu var Z ákærður fyrir fjórar líkamsárásir og tvö húsbrot á hendur A, fyrrum 

eiginkonu sinni með því að hafa í fjögur aðskilin skipti ráðist að A með höggum, 

spörkum og hárreitingum og í tvö af framangreindum skiptum ruðst inn á heimili A í 

heimildarleysi og í kjölfarið gengið í skrokk á henni. Z neitaði sök en að mati héraðsdóms 

taldist sök hans sönnuð hvað öll ákæruatriðin varðaði og var hann sakfelldur samkvæmt 

ákæru og refsing ákveðin 8 mánaða fangelsi, þar af 5 mánuðir skilorðsbundnir til 3 ára. 

Að mati Hæstaréttar var vafi um sekt Z hvað varðaði fyrstu líkamsárásina og var hann 

sýknaður af þeim lið en sakfelldur fyrir 3 líkamsárásir og 2 húsbrot. Refsing hélst óbreytt. 
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Eignaspjöll geta verið fylgifiskur húsbrots, sbr Hrd. 2002, bls. 3825 (370/2002). Stundum er 

tilgangur húsbrotsins sá að vinna spjöll á eigum heimilismanns en í öðrum tilvikum eru 

spjöllin unnin þegar inn á heimilið er komið þrátt fyrir að það hafi ekki verið fyrirfram 

ákveðið. Hvort heldur sem er getur háttsemin falið í sér ógnun eða hótanir og þannig valdið 

ótta hjá brotaþola og jafnvel brotið hann niður. Eignaspjöll, sem fylgifiskur húsbrots eða eitt 

og sér, geta talist til heimilisofbeldis enda geta þau falið í sér andlegt ofbeldi. Eignaspjöll eru 

refsiverð samkvæmt 257. gr. hgl. en mál verður aðeins höfðað að kröfu þess sem misgert var 

við nema eignaspjöllin séu stórfelld, sbr. 4. mgr. 257. gr. hgl. Ákvæðið er svohljóðandi:  

 

Hver, sem ónýtir eða skemmir eigur annars manns eða sviptir hann þeim, skal sæta 

sektum eða fangelsi allt að 2 árum. Sömu refsingu varðar að senda, breyta, bæta við, 

þurrka út eða eyðileggja með öðrum hætti án heimildar gögn eða forrit sem geymd eru á 

tölvutæku formi og ætluð eru til tölvuvinnslu.
 

 

Hafi mikil eignaspjöll verið gerð, eða brot er að öðru leyti sérstaklega stórfellt, eða hafi 

hinn seki verið áður dæmdur fyrir brot á ákvæðum þessarar greinar eða 164., 165., fyrri 

málsgrein 168., fyrri málsgrein 176. eða 177. gr., þá má beita fangelsi allt að 6 árum. 

Sama er, ef eignaspjöll beinast að loftfari.
 

 

Ef verknaður, sem lýst er í 2. mgr. hér að ofan, hefur verið framinn af gáleysi, þá varðar 

það sektum eða fangelsi allt að 6 mánuðum. 

 

Mál út af brotum, sem í 1. og 3. mgr. getur, skal því aðeins höfða, að sá krefjist þess, sem 

misgert var við. 

 

 Eins getur húsbrot falið í sér brot á nálgunarbanni, þ.e. ef í nálgunarbanninu hefur falist að 

viðkomandi hafi ekki mátt fara inn á heimili þess sem óskar eftir nálgunarbanninu. Brot á 

nálgunarbanni er refsivert samkvæmt 1. mgr. 232. gr. hgl. en mál verður aðeins höfðað að 

kröfu þess sem misgert var við, sbr. a-lið 2. ml. 1. mgr. 242. gr. hgl. 1. mgr. 232. gr. hgl. 

hljóðar svo: 

 

Ef maður brýtur gegn nálgunarbanni varðar það sektum eða fangelsi allt að 1 ári. Nú er 

brot ítrekað eða stórfellt og getur refsing þá orðið fangelsi allt að 2 árum.
 

 

Nálgunarbann getur verið virkt úrræði þegar brot hefur verið framið gegn lífi, heilbrigði eða 

frelsi manns og hætta er á að einstaklingur verði fyrir miklu ónæði eða að brotið verði ítrekað 

gegn honum. Hin refsiverða háttsemi getur verið með ýmsu móti og sem dæmi má nefna 

minni háttar áreiti, hótanir í gegnum síma, tölvu eða með rituðu bréfi, ofsóknir af hálfu 

ofbeldismannsins og líkamlegt ofbeldi. Það skal þó hafa í huga að þær athafnir sem liggja til 

grundvallar beitingu nálgunarbanns þurfa í sjálfu sér ekki að vera refsiverðar, nægilegt er að 
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hætta sé á ónæði af hálfu geranda. Þó þarf að gera einhverjar kröfur og því nægir 

smávægilegur ami ekki. Með nálgunarbanni getur dómari lagt bann við því að gerandi komi á 

tiltekinn stað eða svæði, að hann fylgi þolanda eftir, heimsæki hann eða setji sig með öðru 

móti í samband við hann ef rökstuddur grunur er um að gerandi muni brjóta af sér eða á annan 

hátt raska friði þolandans. Við matið er litið til fyrri hegðan geranda og samskipta hans við 

þolanda og geta fyrri afbrot, ögranir, hótanir og önnur slík hegðun gefið rökstuddan grun um 

hvað í vændum sé.
179

  

Brot á nálgunarbanni getur talist til heimilisofbeldis ef sýnt þykir að sá er nálgunarbannið 

beinist gegn og þolandinn eru eða hafa verið í nánu sambandi og nálgunarbannið hefur verið 

sett vegna þeirra fyrri samskipta. Þó svo að úrræðið sé ekki einskorðað við tilvik þar sem um 

heimilisofbeldi er að ræða verður að telja að það eigi einkar vel við í slíkum málum því oft er 

það svo að þegar þolandi ofbeldissambands yfirgefur sambandið þá verður hann fyrir ofbeldi 

og öðru áreiti af hálfu fyrrum sambúðaraðila eða maka. Nálgunarbannið er þá sett til höfuðs 

slíkri háttsemi og ætlað að stemma stigu við henni. 

 

3.5.2.9 Ærumeiðingar  

Andlegt ofbeldi telst vera ein tegund heimilisofbeldis og eins og fjallað var um í kafla 2.2 eru 

birtingarmyndir þess af ýmsum toga. Ofbeldinu er ætlað að brjóta niður sjálfstraust og vilja-

þrek einstaklings í því skyni að ná tökum á honum. Mjög áhrifarík leið til að ná framan-

greindu markmiði er að niðurlægja þolandann með orðum eða gjörðum, svívirða hann og 

gagnrýna. Háttsemi sem hefur það að markmiði að skaða æru annars einstaklings, móðga 

hann eða smána er refsiverð samkvæmt XXV. kafla hgl. er fjallar um ærumeiðingar og brot 

gegn friðhelgi einkalífs. Ýmis ákvæði kaflans taka til ærumeiðinga en þegar um 

heimilisofbeldi er að ræða eru helstu ákvæðin annars vegar 233. gr. b., er fjallar um stórfelldar 

ærumeiðingar gagnvart nákomnum og sætir opinberri ákæru, sbr. 1. tl. 1. mgr. 242. gr. hgl. 

Hins vegar 234. gr. er tekur til ærumeiðinga almennt en málshöfðun er eingöngu að kröfu 

þess sem misgert er við, sbr. 3. tl. 1. mgr. 242.  gr. hgl. Ekki er útilokað að háttsemi sem fellur 

undir önnur ákvæði nefnds kafla geti talist heimilisofbeldi, sér í lagi ef háttsemin er til þess 

fallin að brjóta þolanda niður og hann er tengdur geranda nánum böndum. Það þarf því að 

skoða hvert tilfelli fyrir sig. Megin ákvæðin eru svohljóðandi: 
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233. gr. b. Sá sem móðgar eða smánar maka sinn eða fyrrverandi maka, barn sitt eða 

annan mann sem er nákominn geranda, og verknaður verður talinn fela í sér stórfelldar 

ærumeiðingar, skal sæta fangelsi allt að tveimur árum.
 

 
234. gr. Hver, sem meiðir æru annars manns með móðgun í orðum eða athöfnum, og 

hver, sem ber slíkt út, skal sæta sektum eða fangelsi allt að 1 ári. 

 

Með breytingalögum nr. 27/2006 var 233. gr. b. innleidd í hgl.
180

 Ákvæðið var ekki nýmæli  

heldur var refsiverndin, sem þegar leiddi af 1. mgr. 191. gr. hgl., er fjallaði um stórfelldar 

ærumeiðingar milli fjölskyldumeðlima og felld var úr gildi með nefndum lögum, útfærð með 

skýrari hætti. Með hinu nýja ákvæði var einnig stuðlað að virkari refsivernd gegn stórfelldum 

ærumeiðingum þegar um væri að ræða samskipti milli aðila sem teldust nákomnir. Undir 

ákvæðið falla brot sem verða í samskiptum maka eða fyrrverandi maka og gildir einu hvort 

um hjón eða sambúðarfólk er að ræða. Undir ákvæðið falla auk nefndra aðila samskipti 

ofbeldismannsins við barn hans eða annan þann, barn eða fullorðinn, er telst nákominn 

honum. Refsinæmi verknaðarins er bundið við að hann feli í sér stórfelldar ærumeiðingar, sbr. 

orðalag ákvæðisins. Slíkan áskilnað er ekki að finna í 234. gr. hgl. og því er stigsmunur á 

grófleika þeirra verknaða er falla undir nefnd ákvæði. Uppfylli verknaður ekki skilyrði 233. 

gr. b. hgl. um stórfelldar ærumeiðingar hefur sá, sem telur sig hafa orðið fyrir ærumeiðingum 

af hálfu nákomins, ávallt þann möguleika að höfða einkarefsimál á grundvelli 234. gr. sömu 

laga. Óljóst er hvað þarf til þess að ærumeiðingar teljist stórfelldar og falli þar með undir 233. 

gr. b. Líklegt er að sé um að ræða endurtekið móðgandi eða smánandi orðbragð eða athafnir 

milli nákominna eða aðstæður að öðru leyti þess eðlis að móðgun eða smánun verði talin 

alvarleg skerðing á friðhelgi brotaþola þá telst uppfyllt skilyrðið um að ærumeiðingarnar séu 

stórfelldar. Af þessu má ráða að talsvert þarf til svo að einstakar athugasemdir eða tilvik 

fullnægi þessu en leggja þarf heildstætt mat á aðstæður í hverju tilviki fyrir sig.
181

  

 

3.5.2.10 Misneyting  

Í misneytingu felst að gerandi neytir yfirburða sinna eða aðstöðumunar gagnvart öðrum 

einstakling og ekki skiptir máli hver er grundvöllur þess að hann nýtur þessara yfirburða eða 

aðstöðumunar. Það gildir því einu hvort yfirburðirnir felast í aldri, þekkingu, betri 

fjárhagsstöðu, stöðu geranda sem yfirboðara eða umsjónarmanns eða annarra atriða. Ekki er 

öll misbeiting aðstöðu eða misneyting ólögmæt eða refsiverð en í hgl. er að finna nokkur 

ákvæði þar sem háttsemin er refsiverð. Aftur á móti er ekki er að sjá að í hgl. sé lögð refsing 
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við misneytingu sem sjálfstæðu broti heldur er ávallt um að ræða verknaðaraðferð í 

tjónsbrotum og eru markmiðin með beitingu hennar mismunandi. Sem dæmi má nefna þegar 

gerandi misnotar sér bágt ástand þolanda til að hafa samræði við hann, sbr. 2. mgr. 194. gr. 

hgl. eða þegar misbeitingunni er ætlað að afla þeim sem henni beitir fjárhagslegs ávinnings, 

sbr. 253. gr. hgl. sem er svohljóðandi:
182

 

 

Hafi maður notað sér bágindi annars manns, einfeldni hans, fákunnáttu eða það, að hann 

var honum háður, til þess að afla sér með löggerningi hagsmuna eða áskilja sér þá, þannig 

að bersýnilegur munur sé á hagsmunum þessum og endurgjaldi því, sem fyrir þá koma 

eða skyldi koma, eða hagsmunir þessir skyldu veittir án endurgjalds, þá varðar það 

fangelsi allt að 2 árum. 

 

Það að brotamaður notfæri sér bágt ástand brotaþola eða á annan hátt misnoti þá aðstöðu eins 

og að framan greinir getur talist vera heimilisofbeldi ef ofbeldismaðurinn og þolandinn eru 

tengdir nánum böndum. Misneyting sem þessi getur verið hluti af andlegu ofbeldi og til þess 

fallin að kúga eða ná stjórn yfir viðkomandi. Eins getur ofbeldismaður brotið þolandann niður 

með öðrum hætti og þegar viljaþrek hans er þorrið misnotað sér þá yfirburðastöðu sem hann 

hefur til að hljóta fjárhagslegan ávinning. 

 

3.5.3 Önnur lög er taka til heimilisofbeldis 

Í kafla 3.2 var tæpt á því að auk ákvæða hgl. má finna ýmis önnur lög sem líta ber til þegar 

grunur leikur á að heimilismenn séu beittir heimilisofbeldi. Má þar nefna ýmis sérrefsilög þar 

sem sú refsiverða háttsemi, sem þar er lýst og viðhöfð er, getur verið liður í kúgunar- eða 

stjórnunarferli sem einkennir heimilisofbeldi og til þess fallið að brjóta þolandann niður. Í því 

sambandi má nefna 98. gr. og 99. gr. barnaverndarlaga sem fjalla um brot umsjáraðila og 

annarra þeirra er hafa með börn að gera gagnvart börnunum. Sú háttsemi sem þar er lýst 

refsiverð er ýmiss konar ofbeldi, andlegt líkamlegt og kynferðislegt en eins hótanir eða 

ógnanir, vanræksla, vanvirðandi háttsemi og að leiða börn á glapstigu. Um er að ræða beint 

ofbeldi gagnvart börnunum, er flokkast undir heimilisofbeldi að því tilskildu að 

ofbeldismaður og barn séu nákomin, og ofbeldið hefur að jafnaði alvarleg áhrif á börnin. 

Ofbeldi sem þetta getur einnig haft óbein áhrif á aðra heimilismenn eins og til að mynda 

foreldri eða systkini. Ofbeldismaður getur með ofbeldinu eða hótunum um að beita slíku 

ofbeldi haft áhrif á gjörðir foreldris og þannig kúgað það til ýmissa athafna eða brotið það 

niður því að jafnaði gerir foreldri allt til að vernda börnin sín. Þess ber að geta að oftar en ekki 

má einnig fella nefnda háttsemi undir þau ákvæði hgl. sem fjallað var um í kafla 3.5.2 og 
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undirköflum hans því háttsemin getur falið í sér svo alvarleg brot. Í slíkum tilvikum myndu 

ákvæði hgl. að jafnaði tæma sök gagnvart sérlögunum og refsing yrði ákveðin á grundvelli 

þeirra. 

Í barnaverndarlögum eru einnig ýmis ákvæði sem kveða á um rétt barna á vernd og 

umönnun og skyldur forsjáraðila til að sjá til þess að börnunum sé tryggður sá réttur, sbr. 1. 

og 94. gr. laganna. Einnig leggja lögin þær skyldur á opinbera aðila, eins og lögreglu, 

skólayfirvöld, heilbrigðisstarfsfólk og aðra þá er hafa grun um að börn séu vanrækt, líði skort 

eða búi við óviðunandi aðstæður þannig að heilsu þeirra og velferð sé stefnt í voða, að 

tilkynna barnaverndarnefnd um slík tilvik, sbr. 16 til 18. gr laganna. Í kjölfar slíkra 

tilkynninga er sú skylda lögð á barnaverndarnefndir að taka afstöðu til tilkynningarinnar, eftir 

atvikum kanna málið og grípa til viðeigandi ráðstafana sé grunurinn á rökum reistur, sbr. 21. 

gr. nefndra laga.  

Barnaverndarnefndir geta gripið til ýmissa úrræða sé börnum hætta búin á heimilinu, 

ýmist með eða án samþykki foreldra. Að jafnaði má ætla að hin vægari úrræði séu reynd fyrst 

þar sem foreldrar eru höfð með í ráðum, sbr. 24. og 25. gr. laganna. Í 24. gr. laganna er gert 

ráð fyrir ýmsum stuðningi til handa börnunum og eftir atvikum foreldrum þeirra þar sem þau 

eru í sínu umhverfi. Í 25. gr. er barnaverndarnefnd veitt heimild til að koma barninu fyrir í 

fóstri eða vista það utan heimilis í samráði við foreldra þess og eftir atvikum í samráði við 

barnið sjálft, hafi það náð 15 ára aldri. Hafi ráðstafanir, skv. 24. og 25. gr. ekki borið árangur 

eða að talið sé að þær séu ekki fullnægjandi, getur barnaverndarnefnd, á grundvelli 26. gr. 

laganna og án samþykkis foreldra, kveðið á um eftirlit með heimilinu, að óheimilt sé að fara 

með barnið úr landi og gefið fyrirmæli um aðbúnað og umönnun þess. Í alvarlegum tilfellum 

getur barnaverndarnefnd krafist þess fyrir dómi að foreldrar skuli sviptir forsjá, til að mynda 

ef umönnun barns er ábótavant, eða barnið sæti líkamlegu, kynferðislegu eða andlegu ofbeldi 

á heimilinu, sbr. 29. gr. laganna. Eins getur barnaverndarnefnd krafist þess fyrir dómi að sé 

barni búin hætta vegna hátternis annars einstaklings þá sé þeim aðila óheimilt að koma á 

tiltekinn stað eða svæði, veita eftirför, heimsækja eða með öðrum hætti setja sig í samband 

við barnið, sbr. 37. gr. laganna. Einnig að viðkomandi verði bönnuð dvöl á heimilinu sé það 

nauðsynlegt vegna hagsmuna barnsins, sbr. nefnt ákvæði. Í ljósi framangreinds má sjá að 

barnaverndarlög eiga að geta veitt börnum mikla vernd gagnvart heimilisofbeldi og á 

grundvelli þeirra er hægt að stemma stigu við slíku ofbeldi. 

 Auk barnaverndarlaga eru ýmis sérlög er taka til réttinda og skyldna þeirra sem tengdir 

eru nánum böndum. Í því sambandi má nefna hjúskaparlög og barnalög. Barnalög kveða 

meðal annars á um rétt barna til að þekkja báða foreldra sína, sbr. 1. gr. barnalaga, rétt til 
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forsjár þeirra beggja og umgengni við báða foreldra, séu foreldrarnir ekki lengur saman, sbr. 

5. mgr. 28. gr. og 1. mgr. 46. gr. sömu laga. Barnalögin fela einnig í sér skyldur af hálfu 

foreldranna, til að mynda að uppfylla forsjárskyldur sínar, sýna því umhyggju og vernda það 

gegn ofbeldi og annarri vanvirðandi háttsemi sbr. 1. til 3. mgr. 28. gr. laganna. Eins að það 

foreldri sem fer með forsjá barns sjái til þess að barnið njóti umgengni við hitt foreldrið að því 

tilskildu að það sé ekki andstætt hagsmunum barnsins, sbr. 5. mgr. 28. gr. og 1. mgr. 46. gr. 

laganna. Virði forsjárforeldrið ekki þennan umgengnisrétt er hægt að beita það dagsektum til 

að koma á umgengni, sbr. 48. gr. barnalaga eða ef slíkt dugir ekki til, að koma henni á með 

aðfarargerð, sbr. 50. gr. laganna.  

Að jafnaði má ætla að ekkert sé því til fyrirstöðu að barn njóti samvista við það foreldri 

sem það býr ekki hjá og því rétt að beita nefndum þvingunarúrræðum til að koma á umgengni. 

Hins vegar ef um ofbeldissamband hefur verið að ræða þar sem að makinn var beittur ofbeldi, 

jafnvel barnið sjálft, þarf að stíga varlega til jarðar og kanna alla málavöxtu. Í slíkum tilvikum 

er skiljanlegt að það foreldri sem beitt hefur verið ofbeldi og jafnvel yfirgaf sambandið af 

þeim sökum, reyni með öllum mætti að koma í veg fyrir að barnið verði fyrir ofbeldi, jafnvel 

með því að meina ofbeldismanninum að njóta samvista við barnið. Þeir sem skera úr um 

ágreining vegna forsjár eða umgengni þurfa því að vera vel meðvitaðir um alla málavöxtu og 

kanna mögulegar ástæður þess að annar aðilinn reynir að hindra umgengni hins við barnið. 

Úrskurðaraðilum er skylt að bera hag barnanna fyrir brjósti og að ákvörðun sé barni fyrir 

bestu, sbr. 2. mgr. 34. gr. og 47. gr. laganna. Því má ætla að sé um heimilisofbeldi að ræða 

eða að hætta sé á slíku þá komi til álita að umgengni fari fram undir eftirliti, sbr. 4. mgr. 47. 

gr. barnalaga, fyrirkomulagi á umgengni verði breytt, sbr. 5. og 6. mgr. 47. gr. laganna jafnvel 

að komið sé í veg fyrir að ofbeldismaðurinn njóti umgengni, sbr. 7. mgr. sömu greinar. Eins 

þurfa dómarar við ákvörðun á forsjá að hafa framangreind atriði í huga því það er augljóslega 

ekki barni fyrir bestu að forræði þess sé í höndum þess er vanrækir það eða beitir það ofbeldi. 

Hjúskaparlög gilda um hjúskap karls og konu en ekki um fólk í óvígðri sambúð, sbr. 1. gr. 

laganna. Á vissum sviðum getur fólk í óvígðri sambúð þó öðlast sama rétt og hjón. Í 5. gr. 

laga nr. 87/1996 um staðfesta samvist kemur fram að slíkt fyrirkomulag hefur sömu réttaráhrif 

og stofnun hjúskapar, þó með þeim undantekningum sem tilgreindar eru í 6. gr. sömu laga.
183

  

Í 2. og 3. gr. hjúskaparlaga er meðal annars kveðið svo á að hjón eigi í hvívetna að vera 

jafnrétthá, bera jafnar skyldur gagnvart hvort öðru og börnum sínum, styðja hvort annað, gæta 

sameiginlegra hagsmuna heimilisins og fjölskyldu og skipta verkum og fjárhagslegri ábyrgð 
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eftir föngum. Þegar um heimilisofbeldi er að ræða má segja að mörg þessara skilyrða eru 

brotin þar sem að annar aðilinn kúgar hinn með ýmsum hætti og jafnræði er lítið sem ekkert. 

Þær skyldur og þau réttindi sem hjúskapalögin leggja á herðar aðilum í hjónabandi skiptir 

þolanda heimilisofbeldis miklu máli vilji hann binda enda á ofbeldið en halda áfram 

hjúskapnum. Eins vega skilyrði og skilmálar laganna hvað varðar lögskilnað og skilnað að 

borði og sæng þungt í heimilisofbeldismálum þar sem skilnaður er eitt mikilvægasta skrefið 

fyrir þolanda að taka, vilji hann binda endi á ofbeldið.
184

  

VI. kafli hjúskaparlaga fjallar um skilnað að borði og sæng og hjónaskilnað, meðal annars 

þau skilyrði sem uppfylla þarf svo skilnaður verði veittur og ástæður þess að hægt sé að fara 

fram á skilnað. Í 40. gr. laganna er kveðið á um að annar aðili hjónabands geti krafist 

skilnaðar hafi maki hans beitt hann eða barn sem er á heimilinu líkamlegu eða kynferðislegu 

ofbeldi. Hið sama á við ef makinn hefur viðhaft háttsemi sem er til þess fallin að valda ótta 

um að slíkt ofbeldi eigi eftir að eiga sér stað. Þau skilyrði eru þó sett að ofbeldið verður að 

hafa verið framið af ásetningi og valdið tjóni á líkama eða heilbrigði þess er fyrir því verður. 

Eins að krafan um lögskilnað verður að hafa verið sett fram innan 6 mánaða frá því að maka 

varð kunnugt um ofbeldið og eigi síðar en innan tveggja ára frá því að það var framið. Miðað 

við orðalag ákvæðisins verður þolandinn að sanna að ofbeldið hafi átt sér stað eða að hætta sé 

á því að það hafi valdið tjóni og að það hafi verið framið af ásetningi. Hins vegar er 

ómögulegt að ráða af ákvæðinu hversu mikið tjón þarf að hafa hlotist af ofbeldinu, hvort roði 

eftir kinnhest nægi eða hvort áverkar þurfi að vera meiri.  

Þá er í 42. gr. laganna mælt fyrir sáttaumleitan, ýmist sem val hjóna eða sem skyldu, hafi 

annað hvort þeirra eða bæði forsjá með ósjálfráða barni. Með sáttaumleitaninni er mögulegur 

grundvöllur á framhaldi hjúskaparins kannaður, sbr. 3. mgr. ákvæðisins. Þrátt fyrir góðan 

ásetning með ákvæðinu verður að setja fyrirvara um nytsemi þess þegar um 

heimilisofbeldismál er að ræða. Þó svo að það geti gerst að ofbeldismaður bæti ráð sitt verði 

hjúskap haldið áfram er það oftar en ekki svo að hætta væri á að með sáttaumleitaninni yrði 

meðvitað eða ómeðvitað reynt að draga úr þolandanum að yfirgefa sambandið. Slík niðurstaða 

væri óásættanleg bæði fyrir þann sem verður fyrir ofbeldi en einnig gagnvart þeim börnum 

sem búa við ofbeldið. 

VII. kafli laganna fjallar um sameiginlega ábyrgð hjóna á framfærslu fjölskyldu sinnar. 

Ákvæði kaflans geta komið þolanda heimilisofbeldis til góða sé hann enn í hjúskap með 

ofbeldismanninum. Í 46. gr. kemur fram meginreglan um sameiginlega ábyrgð hjóna á 
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framfærslu fjölskyldunnar. Annað hjóna getur krafið hitt um fjárframlag hafi það ekki nóg til 

að sjá fyrir sínum sérþörfum eða barna sinna eða þörfum heimilisins, sbr. 2. mgr. 47. gr. 

laganna og eins getur það krafið maka sinn um peninga sinni makinn ekki framfærsluskyldu 

sinni, sbr. 48. gr. sömu laga. Síðastnefnt ákvæði kemur vel til álita í heimilisofbeldismálum 

þar sem ein tegund heimilisofbeldis er fjárhagslegt ofbeldi eins og það að greiða ekki 

reikninga eða neita makanum um peninga. Það er því hægt að knýja makann til að standa skil 

á sínum hluta framfærslunnar og með því myndi draga úr hinu fjárhagslega ofbeldi. Því er þó 

aftur á móti ósvarað hvort heimilisofbeldið myndi taka á sig aðra mynd. 

Gagnkvæm framfærsluskylda helst milli hjóna eftir skilnað að borði og sæng, sbr. 1. mgr. 

50. gr. laganna en eftir að lögskilnaður hefur gengið í gegn fellur skyldan niður nema 

sérstaklega standi á, sbr. 2. mgr. ákvæðisins. Hins vegar er ekki hægt að ráða af orðalagi 

ákvæðisins hvort heimilisofbeldi teljist til þessara sérstöku aðstæðna. Með því að eiga 

möguleika á að krefja maka sinn um fjárframlag, í það minnsta þar til lögskilnaður gengur í 

gegn, má ætla að þolandi heimilisofbeldis eigi auðveldara með að ganga út úr 

ofbeldissambandinu þar sem að peningaáhyggjur verða ekki eins stór þáttur í heildarferlinu. 

Að endingu er vert að minnast á lög nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga (hér eftir 

skammstöfuð fsl.). Þetta eru rammalög sem kveða á um í megindráttum þá þjónustu er 

sveitarfélagi ber að veita þeim sem þar eiga lögheimili. Félagsþjónustunni er ætlað að tryggja 

fjárhagslegt og félagslegt öryggi og á grundvelli samhjálpar að stuðla að velferð íbúa þess, 

sbr. 1. gr. fsl. Því markmiði skal meðal annars náð með því að bæta lífskjör þeirra sem standa 

höllum fæti, tryggja þroskavænleg uppeldisskilyrði barna og ungmenna og að grípa til 

viðeigandi aðgerða til að koma í veg fyrir félagsleg vandamál. Þá skal þess einnig gætt að 

hvetja einstaklinginn til ábyrgðar á sjálfum sér og öðrum, virða sjálfsákvörðunarrétt hans og 

styrkja hann til sjálfshjálpar. Í 2. gr. laganna eru svo þeir málaflokkar taldir upp sem 

félagsþjónustunni er ætlað að veita þjónustu, aðstoð og ráðgjöf. Sem dæmi má nefna 

félagslega ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, málefni barna og unglinga og húsnæðismál. Í V. til XIV. 

kafla laganna er svo nánar fjallað um hvernig inna beri þessar skyldur af hendi. Lögin fjalla 

ekki með beinum hætti um heimilisofbeldi en þrátt fyrir það eru ýmis ákvæði þeirra sem ætla 

má að komið geti að gagni þegar um heimilisofbeldismál eru að ræða. Sem dæmi má nefna 

16. og 17. gr. laganna þar sem kveðið er á um að félagsmálanefndir skuli bjóða upp á 

félagslega ráðgjöf meðal annars með það að markmiði að veita stuðning vegna persónulegs og 

félagslegs vanda og vegna skilnaðar. Slík ráðgjöf gæti nýst þolendum heimilisofbeldis þar 

sem þeir gætu fengið stuðning og upplýsingar um hvaða úrræði séu í boði. Eins er fjallað um 

málefni barna og unglinga í VIII. kafla laganna, húsnæðismál í XII. kafla og aðstoð við 
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áfengissjúka og vímefnavarnir í XIII. kafla sömu laga en allt eru þetta svið sem að jafnaði 

tengjast heimilisofbeldi eða vandamálum samfara því á einn eða annan hátt. Framangreindar 

heimildir félagsmálayfirvalda geta því verið mikilvægur liður í að taka á heimilisofbeldi, 

jafnvel koma í veg fyrir það.  
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4 Er þörf á sérákvæði um heimilisofbeldi í almennum hegningarlögum? 

Í aðdraganda að setningu 3. mgr. 70. gr. hgl. var þörfin fyrir sérstakt refsiákvæði, er tæki til 

heimilisofbeldis, metin. Komist var að þeirri niðurstöðu að hvorki lagaleg né refsipólitísk rök 

stæðu til setningu nýs lagaákvæðis heldur bæri fremur að setja framangreint 

refsiþyngingarákvæði, sbr. umfjöllun í kafla 3.4. Var það meðal annars stutt með þeim rökum 

að refsinæmi verknaðarins væri ávallt hið sama en vegna hinna nánu tengsla teldist 

verknaðurinn ámælisverðari en ella. Af þeim sökum væri rökréttara að meta í hverju tilfelli 

fyrir sig hvort tengslin væru þess eðlis að þau hefðu aukið á grófleika verknaðarins fremur en 

að skilgreina heimilisofbeldi með tæmandi hætti. Líkt og ætti við um aðrar lögmæltar 

refsiákvörðunarástæður væri það á endanum mat dómarans, að teknu tilliti til málsatvika í 

heild, hvort skilyrði ákvæðisins teldust uppfyllt. Í því samhengi var bent á að almennt væru 

ekki gerðar sömu kröfur til orðalags lögmæltra refsiákvörðunarástæðna og þegar um eiginleg 

refsiákvæði væri að ræða.
185

   

Fallast má á þau rök að ákvæði sem hafa að geyma sjónarmið til refsiþyngingar eða 

refsilækkunar séu orðuð með öðrum og almennari hætti en eiginleg refsiákvæði og það sé í 

höndum dómara í hverju og einu tilfelli að meta hvort slíkt eigi við. Hins vegar þegar um jafn 

alvarlega háttsemi og heimilisofbeldi er að ræða væri æskilegra, með tilliti til kröfu 1. mgr. 

69. gr. sts. um skýrleika refsiheimilda, að slá því föstu í sérstöku lagaákvæði hvaða háttsemi 

sé sérstaklega ámælisverð fremur en að það sé háð mati dómara hverju sinni. Með því að vera 

háð sérstöku mati dómara yrði vægi fordæma lítið auk þess sem þetta væri ómarkvissara og til 

þess fallið að hafa á sér geðþóttablæ. Einnig má segja að ofbeldi sem á sér stað í nánum 

samböndum sé ávallt ámælisvert og tengslin til þess fallin að auka grófleika verknaðarins. Á 

það við hvort sem verknaðurinn telst grófur eður ei eða hvort um einstakt tilvik eða ítrekað 

ofbeldi er að ræða. Það þarf því varla mikið mat að koma til í þeim efnum.  

Skýrleikakrafa 1. mgr. 69. gr. sts. felur í sér að refsiheimildir séu ætíð orðaðar á þann veg 

að á því sé enginn vafi að tiltekin háttsemi, athöfn eða athafnarleysi, falli undir 

verknaðarlýsingu refsiákvæðis.
186

 Í þessu felst að einstaklingur á rétt á að vita hvaða háttsemi 

getur bakað honum refsiábyrgð, a.m.k. að hann geti nokkurn veginn kynnt sér það með því að 

lesa viðkomandi lagatexta. Eins dregur skýr og vel skilgreind verknaðarlýsing úr hættu á 

mismunun og geðþóttaákvörðunum innan refsivörslukerfisins.
187

 Miðað við núgildandi 

lagasetningu getur aðili, er fremur ofbeldisverknað sem telst til heimilisofbeldis, ekki séð 
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fyrirfram eða með skýrum hætti hvort háttsemi hans fellur undir heimilisofbeldi og sé þar með 

ámælisverðari og til refsiþyngingar eða hvort um venjulega líkamsárás er að ræða. Það er ekki 

fyrr en við ákvörðun refsingar sem slíkt kemur endanlega í ljós og þá háð mati viðkomandi 

dómara. Eins geta aðstæður verið með þeim hætti að viðkomandi aðili gerir sér ekki grein 

fyrir að háttsemi hans teljist vera heimilisofbeldi eða yfir höfuð refsiverð. Á það sér í lagi við 

þegar um viðvarandi ástand, án beitingu líkamlegs ofbeldis, eða ítrekaða verknaði, aðra en 

ofbeldisverknaði, er að ræða.
188

 Þar sem í lögum er ekkert ákvæði sem sérstaklega tekur til 

heimilisofbeldis getur það reynst einstaklingnum erfitt að sjá fyrir að háttsemi hans sé 

refsiverð eða sérstaklega ámælisverð, þrátt fyrir að hann hafi vitneskju um að háttsemi hans 

geti vart talist eðlileg eða af hinu góða. 

Heimilisofbeldi er ofbeldisverknaður sem um margt er afar sérstakur. Bæði vegna hinna 

nánu tengsla aðila og eins sökum þess að þó svo að um einstakan verknað geti verið að ræða 

þá samanstendur ofbeldið oftar en ekki af mörgum, jafnvel mismunandi og/eða minni háttar 

brotum sem samanlagt valda því að verknaðurinn telst grófur og ámælisverður. Á heimilinu 

eða í sambandi hlutaðeigandi aðila skapast þá viðvarandi ástand sem er til þess fallið að brjóta 

niður sjálfstraust og sjálfsvirðingu þolandans, gerir honum jafnvel ókleift að taka rökréttar 

ákvarðanir eða leita leiða til að brjóta vítahringinn. Það er því vart hægt að segja að refsinæmi 

heimilisofbeldis sé hið sama og annarra ofbeldisverknaða. Eins og hgl. eru í dag úr garði gerð 

er ekkert ákvæði sem tekur með heildstæðum hætti á þessu ástandi eða vandamáli heldur eru 

einstakir verknaðir felldir undir viðeigandi refsiákvæði, ákæra gefin út á grundvelli þess og 

refsing ákveðin í samræmi við það. Með slíku verklagi er ekki tekið á vandamálinu í heild 

sinni og hætta á að einhverjir verknaðir falli utan verknaðarlýsingu ákæru, sér í lagi 

smávægilegir verknaðir sem erfitt er að fella undir sérstakt lagaákvæði en eru brot af 

heildarmyndinni og hafa því áhrif á það ástand sem hefur skapast. Eins er það vafamál hvort 

gildandi lagaákvæði veita nægilega refsivernd þegar um heimilisofbeldismál er að ræða. 

Æskilegra væri að hafa sérstakt ákvæði sem kæmi böndum á þetta ástand í heild og einstakir 

verknaðir myndu þá falla innan verknaðarlýsingar slíks ákvæðis og refsing ákvörðuð á 

grundvelli þess. Með þessu er ekki verið að leggja til að lögmætir verknaðir skuli falla undir 

ákvæðið heldur að ákvæðið nái til minni háttar refsiverðra verknaða eða ámælisverðrar 

háttsemi sem í dag falla utan verknaðarlýsingar ákvæða hgl. en eru liður í ofbeldismunstrinu.  
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 Ástæða þess að líkamlegt ofbeldi er hér undanskilið er sú að flestir ef ekki allir gera sér grein fyrir að 

líkamlegt ofbeldi er refsivert, hvort sem aðilar eru nákomnir eða ekki. Hins vegar þegar um andlegt, fjárhagslegt, 

jafnvel vissar tegundir kynferðislegs ofbeldis er að ræða þá er ekki hægt að ganga að því vísu að 

ofbeldismaðurinn geri sér grein fyrir að hann sé að beita ofbeldi, amk ekki fyrst í stað. 
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Með setningu sérstaks heimilisofbeldisákvæðis væri ekki einungis búið að innleiða 

ákvæði sem tæki á heimilisofbeldi í heild sinni heldur má ætla að slíkt ákvæði myndi fela í sér 

viðurkenningu á heimilisofbeldi sem vandamáli sem ekki skuli þegja í hel. Eins væri 

löggjafinn að gefa þessum brotum aukið vægi og senda þau skilaboð út í samfélagið að 

heimilisofbeldi sé alvarlegt, ámælisvert og verði ekki liðið. Ákvæði sem þetta hefði táknræna 

þýðingu í baráttunni við að sporna gegn ofbeldi auk þess sem það fæli í sér varnaðaráhrif, 

sérstök sem almenn. Þá má ætla að með setningu slíks ákvæðis væri heimilisofbeldi og 

þolendum þess veitt aukin refsivernd. Telja verður að brotaþoli ætti auðveldara með að stíga 

fram og fá aðstoð við að brjóstast út úr vítahring heimilisofbeldis því hann sæi að það ástand 

sem hann byggi við væri ekki eðlilegt eða nyti velþóknunar samfélagsins heldur væri það 

refsivert og óásættanlegt. Einnig myndi ákvæði sem þetta gefa brotamanni skýr skilaboð og 

hann gæti ekki velkst í vafa um að háttsemi hans væri refsiverð. Þá má ætla að setning slíks 

ákvæðis hefði hertari viðurlög í för með sér, í það minnsta að brot sem þessi yrðu tekin fastari 

tökum. Einnig hafa íslensk stjórnvöld skuldbundið sig að þjóðarrétti, með aðild að ýmsum 

alþjóðlegum sáttmálum, yfirlýsingum og ráðum, að berjast gegn og afnema ofbeldi og ýmis 

konar mismunun gegn konum.
189

 Verður að telja að setning sérstaks ákvæðis sem tekur til 

heimilisofbeldis sé mikilvægt innlegg í þá baráttu og íslenska ríkið þar með einu skrefi nær 

því að uppfylla framangreindar skuldbindingar. Auk alls þessa er vert að benda á að með 

setningu sérstaks ákvæðis er mun auðveldara að halda til haga öllum tölfræðilegum 

upplýsingum hvað varðar heimilisofbeldi. Með því að fella hvers kyns háttsemi sem telst vera 

heimilisofbeldi undir eitt ákvæði, sem tekur til háttseminnar í heild, gerir það þeim sem vinna 

að þessum málum mun auðveldara að átta sig á hversu umfangsmikið og algengt vandamálið 

er. Slíkt myndi auka hagræði og auðvelda nefndum aðilum að meta hvernig standa skuli að 

þessum málum, hvaða til aðgerða þurfi að grípa og hvaða úrræði þurfi að vera í boði til að 

aðstoða þolendur sem og gerendur heimilisofbeldis. 

 

4.1 Tillaga að nýju heimilisofbeldisákvæði 

Setning nýs lagaákvæðis sem ætlað er að taka til heimilisofbeldis er bæði vandasamt og 

flókið. Ákvæðið þarf að vera þannig úr garði gert að það sé eins skýrt, skilyrt og auðvelt í 

framkvæmd og kostur er svo það missi ekki marks eða brjóti gegn kröfu 1. mgr. 69. gr. sts. 

um skýrleika refsiheimilda. Það sem meðal annars veldur vandkvæðum við gerð slíks ákvæðis 
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 Sem dæmi má nefna aðild Íslands að samningi um afnám allrar mismununar gegn konum (CEDAW) sem 

undirritaður var fyrir Íslands hönd þann 24. júlí 1980 og fullgiltur þann 18. júní 1985, yfirlýsing um afnám alls 

ofbeldis gagnvart konum sem samþykkt var á Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna þann 20. desember 1993 og 

felur í sér þjóréttarlegar skuldbindingar fyrir Ísland og aðild Íslands að Evrópuráðinu. 
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er að verknaðaraðferðir heimilisofbeldis og afleiðingar þess eru mjög mismunandi, vart 

tæmandi taldar og í mörgum tilfellum er ekki um sjáanlegt tjón að ræða. Á það sér í lagi við í 

tilvikum þar sem andlegu eða fjárhagslegu ofbeldi er beitt, slíkt skilur aðeins eftir sig ör á 

sálinni en ekki líkama. Í slíkum tilfellum getur sönnunarbyrði reynst afar þung, sérstaklega 

þegar einungis er frásögnum brotaþola og geranda til að dreifa sem í mesta lagi verða studdar 

með óbeinum sönnunargögnum. Má þar nefna matsgerðir sérfræðinga um sálrænar afleiðingar 

ofbeldisins eða frásagnir vitna um að þolandi hafi sagt þeim frá ofbeldinu. Slík sönnunar-

vandkvæði eiga þó ekki að koma í veg fyrir setningu sérstaks ákvæðis því sjá má dæmi þess í 

hgl. að ákvæði eru sett þrátt fyrir nefndan vanda. Má þar nefna ýmis ákvæði 

kynferðisbrotakaflans eins og 194. gr., 200. til 202. gr. og 233. gr. b. Eins má benda á að í 

233. gr. b. koma orð eins og „móðgun“ og „smánun“ fyrir í verknaðarlýsingunni sem segja 

má að feli ekki í sér skýra merkinu. Í því sambandi má einnig benda á 210. gr. hgl. sem fjallar 

um „klám“ en merking orðsins „klám“ er á engan hátt skýr og getur jafnvel breyst í tímans 

rás. Þrátt fyrir vissan óskýrleika má finna þessi orð í hgl. ákvæðum og inntak þeirra má meðal 

annars leiða af dómsniðurstöðum Hæstaréttar og skrifum fræðimanna.  

Ýmsar leiðir er hægt að fara við setningu sérstaks ákvæðis og ef litið er til 

Norðurlandanna má sjá að Svíar og Norðmenn hafa nálgast viðfangsefnið með mismunandi 

hætti, sbr. umfjöllun í köflum 2.4.1 og 2.4.2 og undirköflum þeirra. Ef heimilisofbeldisákvæði 

sænsku hegningarlaganna, ákvæði 4a, er skoðað má sjá að það hefur aðeins að takmörkuðu 

leyti að geyma verknaðarlýsingu hinnar refsiverðu háttsemi en á móti kemur að í ákvæðinu er 

vísað til ákveðinna kafla sænsku hegningarlaganna sem segja má að hafi að geyma algengustu 

birtingarmyndir heimilisofbeldis. Um er ræða kafla sem taka til brota gegn lífi og heilsu, 

kynferðisbrota og brota gegn frjálsræði manna og friðhelgi. Eins er 2. mgr. sænska ákvæðisins 

kynbundin, þ.e. að þolandi getur aðeins verið kona en gerandi karl sem konan er eða hefur 

verið gift eða í sambúð með. Heimilisofbeldisákvæði norsku hegningarlaganna, 219. gr., hefur 

aftur á móti að geyma nokkuð ítarlega verknaðarlýsingu á þeirri háttsemi sem talin er 

refsiverð án þess þó að hún sé tæmandi talin, sbr. orðalagið „på annen måte krenke, grovt eller 

gjentatt mishandler“. Eins er norska ákvæðið ókynbundið og inniheldur mun ítarlegri 

upptalningu á þeim aðilum sem refsivernd ákvæðisins tekur til heldur en það sænska.  

Telja verður norsku leiðina ákjósanlegri þar sem að birtingarmyndir heimilisofbeldis 

verða vart tæmandi taldar og því varhugavert að sérstakt heimilisofbeldisákvæði í íslensku 

hgl. innihaldi tæmandi talningu. Með því væri hætta á að tilvik sem teldust til heimilisofbeldis 

féllu utan gildissviðs ákvæðisins. Eins verður að telja æskilegra að heimilisofbeldisákvæði sé 

ókynbundið, bæði til að gæta innra samræmis hgl. þar sem ákvæði laganna eru að jafnaði 
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ókynbundin en eins til að undirstrika það að heimilisofbeldi getur beinst að hverjum sem er, 

karli, konu og barni. Því verður litið til norska ákvæðisins þegar tillaga að hinu nýja ákvæði er 

mótuð. Með vísan til framangreinds myndi hið sérstaka ákvæði hljóða svo: 

 

Hver sem beitir hvers kyns ofbeldi, þvingunum, hótunum, eða annars konar ólögmætri 

nauðung, skerðir ferða- eða athafnafrelsi eða á annan hátt brýtur gegn 

a) maka eða fyrrum maka, 

b) ættingja maka eða fyrrum maka í beinan legg niður, 

c) ættingja sína í beinan legg upp eða niður, 

d) öðrum heimilismeðlimi eða 

e) einhverjum sem hann hefur til umsjónar, fósturs, umönnunar eða hefur á annan hátt 

verið trúað fyrir, 

skal sæta fangelsi allt að 3 árum. 

 
Nú hlýst stórfellt líkams- eða heilsutjón eða bani af brotinu, brotið er gróft vegna þeirrar 

aðferðar, þ. á. m. tækja sem notuð eru eða hefur ítrekað átt sér stað og varðar brot þá 

fangelsi allt að 6 árum. 

 

Í ákvæðinu er með nokkuð ítarlegum hætti taldir upp þeir aðilar sem refsivernd þess tekur til. 

Hugtakið „maki“ er ekki einskorðað við þá sem eru eða hafa verið í hjónabandi heldur tekur 

það einnig til sambúðaraðila og náins sambands tveggja einstaklinga sem varað hefur um 

einhvern tíma. Hver sá tími er getur verið breytilegur og byggist matið einkum á tímalengd 

sambandsins og/eða hversu mikill samgangur hefur verið með aðilum. Er þar einkum átt við 

hvort þeir hafi eytt miklum tíma inni á heimili hvors annars þannig að það jaðri við sambúð 

þó óformleg sé. B-liður ákvæðisins tekur af allan vafa um að stjúpbörn og aðrir ættingjar 

maka ofbeldismannsins í fyrsta lið niður falli undir refsivernd ákvæðisins. Undir refsivernd c-

liðs falla ættingjar ofbeldismannins, hvort sem það eru börn hans, foreldrar eða aðrir ættingjar 

í fyrsta lið upp eða niður.  

D-liður tekur til annarra heimilismeðlima sem búa á heimili ofbeldismannsins. Undir 

þennan lið falla aðrir en áðurnefndir aðilar sem hafa heimilisfesti á heimilinu. Einnig geta 

vinnufólk, skiptinemar, „au pair“ og eftir atvikum leigjendur sem búa á heimilinu notið 

refsiverndar ákvæðisins. Skilyrðið um náin tengsl þarf þó að vera uppfyllt, sér í lagi ef um 

leigjendur er að ræða, þar sem að aðrir nefndir aðilar uppfylla að jafnaði skilyrðið. Undir d-

liðinn geta einnig fallið þolendur heimilisofbeldis sem verða fyrir ofbeldi af hálfu sambýlinga 

sinna, sér í lagi þegar um er að ræða heimili þar sem að aldraðir eða fatlaðir einstaklingar búa. 

Eins og áður þarf skilyrðið um náin tengsl milli aðilanna að vera uppfyllt. Ekki er útilokað að 

hér undir falli einnig ofbeldi milli vistmanna sem vistaðir eru á stofnunum eða vistheimilum 

um lengri tíma en þá þurfa tengsl milli aðilanna að vera náin og ofbeldinu beitt í kúgunar- eða 

stjórnunarlegum tilgangi.  
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E-liðurinn tekur til aðila sem ofbeldismaðurinn hefur umsjá með, hann fóstrar, annast um 

eða á annan hátt er trúað fyrir. Hér undir geta skiptinemar einnig fallið, sérstaklega ef 

þolendurnir eru undir 18 ára aldri því að jafnaði má ætla að sá sem tekur slíkan einstakling inn 

á heimili sitt tekst á hendur umsjá með viðkomandi, a.m.k. er ofbeldismanninum trúað fyrir 

honum. Eins geta heimilismenn öldrunarheimila eða heimili fyrir fatlaða fallið hér undir en 

ofbeldi sem þeir eru beittir af hálfu umönnunaraðila þessara heimila getur talist vera 

heimilisofbeldi. Skilyrðið um náin tengsl þarf eftir sem áður að vera uppfyllt. Líkt og með d-

lið er ekki útilokað að einstaklingar sem vistaðir eru á stofnunum eða vistheimilum um lengri 

tíma, í ljósi bágs andlegs ástands þeirra eða ungs aldurs, falli einnig hér undir þegar um 

ofbeldi af hálfu umönnunaraðila þeirra er að ræða. Tengsl milli aðilanna þurfa þó að vera náin 

og ofbeldinu beitt í kúgunar- eða stjórnunarlegum tilgangi. 

Nánari umfjöllun um alla framangreinda aðila sem mögulega gerendur eða brotaþola má 

finna í kafla 3.3.4 og undirköflum hans. 

Orðalag ákvæðisins „hvers kyns ofbeldi“ tekur af allan vafa um að undir ákvæðið getur 

andlegt, líkamlegt, kynferðislegt og fjárhagslegt ofbeldi fallið. Með þessu er lögð áhersla á að 

ofbeldi af hvaða tegund sem er getur talist heimilisofbeldi og þar með fallið undir ákvæðið. 

Eins gefur það til kynna að líkamlegt ofbeldi er ekki skilyrði þess að hægt sé að sækja mann 

til saka fyrir heimilisofbeldi heldur nægir að einhvers konar ofbeldi sé til staðar, að því 

tilskildu að hægt sé að sýna fram á ofbeldið. Í því samhengi er vert að benda á að þrátt fyrir að 

reynst geti erfitt að sýna fram á að ofbeldi hafi átt sér stað þá eru sömu sönnunarkröfur gerðar 

og endranær. Hins vegar er ekki gert að skilyrði í ákvæðinu að ofbeldið hafi haft afleiðingar í 

för með sér og því þarf ekki að sýna fram á hvort eða hversu mikinn skaða þolandi hefur 

hlotið vegna ofbeldisins. Aftur á móti getur skaði á líkama eða heilbrigði haft í för með sér 

þyngri refsingu, sbr. 2. mgr. ákvæðisins.  

Ekki er gert að skilyrði í 1. mgr. ákvæðisins að ítrekaða verknaði þurfi til svo að hægt sé 

að beita ákvæðinu heldur nægir einstakt tilvik. Með þessu er verið að leggja áherslu á að þrátt 

fyrir að heimilisofbeldi feli oftar en ekki í sér ítrekað ofbeldi þá geti líkamlegt eða 

kynferðislegt ofbeldi sem á sér stað einu sinni verið nægilegt til að falla undir ákvæðið. Er 

það byggt á því að slíkt ofbeldi getur vakið ótta hjá þolandanum um að önnur og jafnvel 

alvarlegri tilvik fylgi í kjölfarið og hann af þeim sökum fer að haga sér í samræmi við það 

sem ofbeldismaðurinn fer fram á. Eins verður að telja að líkamlegt eða kynferðislegt ofbeldi 

sem á sér stað milli nákominna sé ávallt alvarlegra en ofbeldi sem á sér stað milli ótengdra 

aðila, vegna hinna nánu tengsla og því skuli það tekið fastari tökum. Með þessari útfærslu á 

ákvæðinu er þó ekki ætlast til að einstök tilvik minni háttar andlegs eða fjárhagslegs ofbeldis 
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heyri undir ákvæðið enda varhugavert að ætla að ein niðrandi athugasemd eða að maka sé 

einu sinni neitað um fjármuni valdi því að makinn sé niðurbrotinn á eftir og láti að stjórn þess 

sem háttsemina viðhefur. Þegar svona háttar til má ætla að ítrekuð tilvik þurfi til svo að um sé 

að ræða ofbeldi er falli undir ákvæðið. Hins vegar ef hið andlega eða fjárhagslega ofbeldi 

felur í sér hótanir eða ólögmæta nauðung sem falla undir verknaðarlýsingar 233. gr. og 225. 

gr. hgl. ætti einstakt tilvik að nægja í ljósi náinna tengsla aðila. Einnig að í nefndum ákvæðum 

er ekki gerð krafa um ítrekaða háttsemi. Í 2. mgr. ákvæðisins er ítrekað heimilisofbeldi af 

hvaða toga sem er virt til refsiþyngingar. 

Hótanir, ólögmæt nauðung og skerðing á ferða- eða athafnafrelsi fela að jafnaði í sér 

þvingun af einhverjum toga en með því að hafa orðið „þvingun“ sem eina af 

verknaðaraðferðunum er verið að tryggja það að háttsemi sem er til þess fallin að þvinga 

nákominn er heimilisofbeldi. Með þessu er einnig verið að leggja áherslu á að ástandið sem 

þolandi heimilisofbeldis býr við er þvingandi fyrir hann og hann getur ekki um frjálst höfuð 

strokið á meðan það varir. Með hótunum og ólögmætri nauðung er átt við hverja þá háttsemi 

sem fallið getur undir verknaðarlýsingu 233. gr. og 225. gr. hgl. og myndi hið nýja ákvæði 

tæma sök gagnvart þeim. Hótunin þyrfti ekki að vera einskorðuð við að skaða þolanda heldur 

gæti hún falið í sér að börnum eða öðrum nákomnum þolanda yrði unnið mein. Skerðing á 

ferða- eða athafnafrelsi getur bæði farið fram með ýmsum hætti og einnig varað mislangan 

tíma. Ein tegund skerðingar er frelsissvipting, sbr. 226. gr. hgl. en skammvinn nauðung myndi 

að jafnaði falla undir 225. gr. hgl. Þá má ætla að undir skerðingu á ferða- eða athafnafrelsi 

falli háttsemi þar sem að ofbeldismaðurinn ráðskast með þolandann. Sem dæmi má nefna 

hvort og við hvað þolandinn starfar, hvort hann fari í skóla eða hvort og hverja hann 

heimsækir eða hefur samband við.  

Orðalagið „á annan hátt“ vísar til þess að birtingarmyndir heimilisofbeldis eru ekki 

tæmandi taldar og með þessu er verið að sjá til þess að heimilisofbeldistilvik sem framin eru 

með öðrum hætti en beinlínis eru talin upp í ákvæðinu, heyri undir það. Ærumeiðingar, sbr. 

233. gr. b. og 234. gr. hgl. myndi því falla hér undir og myndi hið nýja ákvæði tæma sök 

gagnvart þeim. 

Í 2. mgr. ákvæðisins er kveðið á um tilvik sem leiða til refsiþyngingar. Um er að ræða 

stórfellt líkams- eða heilsutjón, dauðsfall, brotið telst gróft vegna þeirrar aðferðar sem notuð 

er við verknaðinn eða verknaður á sér ítrekað stað. Með stórfelldu líkams- eða heilsutjóni er 

átt við að afleiðingarnar þurfi að hafa náð ákveðnum alvarleika eða að um varanlegan skaða 

sé að ræða. Við þetta mat er litið til afleiðinga sem heyra undir 218. gr. og 218.gr. a hgl. eins 

og beinbrot eða tjóns sem jafna má til þess. Hér undir fellur einnig skaði á andlegu heilbrigði. 
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Í því sambandi yrði meðal annars litið til afleiðinga langvarandi andlegs, fjárhagslegs og/eða 

líkamlegs eða kynferðislegs ofbeldis, niðurlægingar og hótana ýmiss konar. Heimilisofbeldi 

telst gróft ef háttsemin telst sérlega meiðandi eða særandi fyrir þolandann eða að ráðist sé að 

honum með hættulegri aðferð, tækjum eða tólum. Matið á því hvað telst hættuleg aðferð eða 

tæki er sambærilegt því mati sem fer fram þegar metið er hvort verknaður falli undir 218. gr. 

hgl., sbr. umfjöllun í kafla 3.5.2.4. Í ákvæðinu er fjöldi verknaða, til þess að ofbeldi teljist 

ítrekað, ekki tilgreindur en ætla má að það fari eftir alvarleika þeirra hversu marga þarf til. Því 

alvarlegri sem verknaðurinn er því færri þarf til svo að ofbeldið teljist ítrekað. 

Ákvæðið felur í sér samsetta brotalýsingu þar sem flest þeirra brota, er undir það falla, 

geta staðið ein og sér sem sjálfstæð brot. Refsihámark margra þessara brota er lægra en 3 ára 

fangelsisrefsing en með því að hafa refsihámark ákvæðisins 3 ár er verið að leggja áherslu á 

að brotin séu sérstaklega ámælisverð í ljósi hinna nánu tengsla þolanda og geranda. Séu 

skilyrði 2. mgr. ákvæðisins uppfyllt hækkar refsihámarkið í 6 ár. Ætla má að hinn hái 

refsirammi geri það að verkum að ákvæðið tæmir sök gagnvart flestum þeim brotum sem 

undir það falla og að jafnaði sé því hægt að beita því einu og sér. Það er ekki nema að brotið, 

sem um ræðir, feli í sér hærra refsihámark að því yrði beitt samhliða hinu nýja ákvæði, sbr. 

77. gr. hgl. um brotasamsteypu. Sem dæmi má nefna ef um nauðgun, sbr. 194. gr. hgl., er að 

ræða, manndráp, sbr. 211. gr. hgl. eða stórfelldar líkamsmeiðingar, sbr. 2. mgr. 218. gr. hgl. 

en refsihámark allra þessara brota er hærra en 6 ár.  

Fram hefur komið að ákvæðið felur í sér ýmsa ólíka verknaðarþætti sem finna má stað í 

hinum ýmsu köflum hgl. eins og kynferðisbrotakaflanum, kaflanum um manndráp og 

líkamsmeiðingar og kaflanum um brot gegn frjálsræði manna. Það er því hægt að staðsetja 

ákvæðið á nokkrum stöðum í hgl. Hins vegar vegna hinna nánu tengsla sem að jafnaði eru á 

milli aðila í heimilisofbeldismálum væri hægt að finna ákvæðinu stað í kaflanum um 

sifskaparbrot. Það er í takti við þá staðsetningu sem Norðmenn fundu sínu ákvæði stað en það 

ákvæði fellur undir kafla sem fjallar um fjölskyldutengsl.
190

 Eins felur heimilisofbeldi í sér 

brot gegn friðhelgi einstaklings og því kæmi sá kafli einnig til álita. Sú staðsetning væri aftur 

á móti í takt við staðsetningu sænska ákvæðisins sem staðsett er í kafla sem fjallar um brot 

gegn frelsi og friðhelgi.
191

 Aðra kafla hgl. verður að telja of sértæka til að ákvæðið ætti þar 

undir. 
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 Kafli norsku hegningarlaganna heitir Forbrydelser með Hensyn til Familieforhold. 
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 Kafli sænsku hegningarlaganna heitir Om brott mot frihet och frid. 
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5 Aðkoma lögreglunnar í heimilisofbeldismálum- leiðbeiningarreglur 

fyrir lögreglumenn Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu. 

Heimilisofbeldismál koma oftar en ekki inn á borð til lögreglu með einum eða öðrum hætti en 

allt fram á síðasta misseri hefur embætti Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu (hér eftir 

nefnt LRH)  ekki veitt þessum málaflokki þá sérstöðu við meðferð og rannsókn þessara mála, 

sem ætla mætti að þyrfti sökum hins sérstaka eðlis þeirra. Allt fram til ársbyrjunar 2009 fengu 

þessi mál hjá LRH sams konar „afgreiðslu“ og önnur ofbeldismál en frá þeim tíma var farið 

að aðgreina þessi mál frá „venjulegum“ ofbeldismálum, veita þeim annað og meira vægi en 

áður og marka þeim ákveðinn farveg innan embættisins með tilliti til meðferðar og 

rannsóknar.
192

 

Fyrstu viðbrögð og aðgerðir lögreglu á vettvangi, þar sem grunur er um að heimilisofbeldi 

hafi átt sér stað, eru afar mikilvæg upp á framhald málsins. Bæði í hvaða farveg það fer og 

einnig með tilliti til skilvirkni við rannsókn þessara mála. Það er því afar mikilvægt að þeir 

lögreglumenn sem koma á vettvang hafi þá þekkingu, færni og þau verkfæri sem til þarf 

þannig að málin fái sem greiðastan framgang. Ein auðveldasta leiðin til að auka þekkingu og 

færni lögreglumanna, hvað varðar þennan málaflokk, er í formi fræðslu. Meðal annars um 

hvað felist í heimilisofbeldi og hversu ólíkar og margbreytilegar birtingarmyndir þess eru. 

Einnig að þeir fái leiðbeiningar um hvaða aðgerðir og upplýsingaöflun á vettvangi er 

nauðsynleg þannig að málið sé tækt til rannsóknar svo að henni lokinni sé unnt að taka 

ákvörðun um hvort sækja skuli mann til saka. Fræðsla og færni eru þó ekki nóg því auk þeirra 

þurfa lögreglumenn að hafa yfir að ráða verkfærum sem auðvelda þeim að koma auga á 

mögulegt heimilisofbeldi. Eitt einfaldasta en skilvirkasta verkfærið í þessum efnum verður að 

teljast einhvers konar gátlisti í handhægu formi sem lögreglumenn geta haft til hliðsjónar 

þegar metið er hvers eðlis málið er. 

Hér verður annars vegar leitast við að setja fram tillögur að leiðbeiningum til þess að auka 

færni lögreglumanna, sem fyrstir koma á vettvang í mögulegum heimilisofbeldismálum, til að 

taka á þessum málum með réttum hætti þannig að rannsókn verði skilvirk í kjölfarið. Hins 

vegar verður gerð tillaga að gátlista sem yrði hafður til hliðsjónar við mat á því hvort um 

heimilisofbeldi er að ræða. Listinn kæmi að gagni í upphafi máls og á rannsóknarstigi. Auk 

þessa verða settar fram tillögur að leiðbeiningum sem lögreglumenn á rannsóknarstigi geta 

haft til hliðsjónar er þeir rannsaka heimilisofbeldismál. Umfang þessa gátlista og leiðbeininga 

mun miðast við hvers kyns ofbeldi, hótanir, þvingun, nauðung eða aðra ólögmæta háttsemi 

sem á sér stað á heimilum eða milli heimilismeðlima. Hótunin þarf ekki að vera einskorðuð 
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við að skaða þolanda heldur getur hún falið í sér að börnum, heimilismeðlimum eða öðrum 

nákomnum þolanda verði unnið mein. Miðað er við að aðilar málsins séu tengdir 

blóðböndum, félagslegum eða tilfinningalegum nánum böndum sem ætla má að séu að jafnaði 

til staðar milli heimilismeðlima. Þrátt fyrir að umfangið sé einskorðað við heimili og 

heimilismeðlimi er engu að síður gert ráð fyrir að ofbeldi eða önnur ólögmæt háttsemi sem á 

sér stað á milli foreldra og niðja þeirra, stjúpforeldra, stjúpniðja eða annarra aðila í beinan 

legg upp eða niður, falli þar undir þó þeir hafi ekki heimilisfesti á sama stað. Hins vegar 

verður ekki gengið svo langt að ofbeldi eða önnur ólögmæt háttsemi sem á sér stað á 

stofununum, heimilum fyrir aldraða og fatlaða eða vistheimilum falli hér undir nema um sé að 

ræða ofbeldi milli maka eða sambúðaraðila sem á slíkum stöðum búa eða dvelja. Það er þó 

vert að geta þess að ekki ætti að vera miklum vandkvæðum bundið að yfirfæra gátlistann og 

leiðbeiningarnar á slík tilfelli eftir því sem efni og vilji standa til. 

Leiðbeiningum um fyrstu aðgerðir á vettvangi er ætlað að auðvelda lögreglumönnum að 

átta sig á hvaða upplýsinga er nauðsynlegt að afla og setja fram í skýrslu þannig að málið fái 

rétta meðferð í framhaldinu og rannsókn þess verði sem skilvirkust. Leiðbeiningarnar verða 

settar fram í 12 töluliðum og ætlast er til að lögreglumenn fylgi þeim í hvívetna, skrái með 

ítarlegum hætti niður þær upplýsingar sem gefnar eru og undanskilji ekkert nema viðkomandi 

upplýsingar fáist ekki uppgefnar. Leiðbeiningarnar hljóða svo: 

 

1. Lýsa skal vettvangi með ítarlegum hætti, hvernig umhorfs er og hvort það eru sjáanleg 

ummerki um átök, svo sem eins og brotnir munir, tilfærsla muna eða húsgagna þannig að 

afstaða þeirra virðist óeðlileg, blóðslettur eða aðrir líkamsvessar. Sé þess nokkur kostur 

skal taka ljósmyndir og setja í skýrslu. 

 

2. Lýsa skal fjölskylduhögum meints brotaþola og geranda, fá upplýsingar um hverjir eru 

búsettir á heimilinu, sér í lagi börn og hvort þeir aðilar hafi með beinum eða óbeinun 

hætti orðið vitni að ofbeldinu. 

 

3. Lýsa skal ástandi og hegðun meints brotaþola og geranda með ítarlegum hætti og eftir 

atvikum skrá niður lýsingu á áverkum ef einhverjir eru. Sé þess nokkur kostur skal taka 

myndir af áverkunum og setja í skýrslu. Eftir atvikum skal lýsa ástandi og hegðun barna 

og annarra heimilismeðlima. 

 

4. Fá ítarlega frásögn meints brotaþola og geranda og eftir atvikum annarra 

heimilismeðlima, af atvikinu. Sé þess nokkur kostur skal ræða við einstaklingana hvorn 

eða hvern í sínu lagi og í einrúmi.  

 

5. Gera skal meintum þolanda grein fyrir að þó hann greini lögreglu frá atvikinu, 

aðdraganda þess og fyrri sögu þá þurfi það ekki að fela í sér kæru. Eins þarf að gera 

þolanda grein fyrir að lögregla geti að eigin frumkvæði haldið málinu áfram þó ekki sé 

framkomin kæra. Á það einkum við í tilvikum þar sem verknaðurinn eða afleiðingar hans 

teljast alvarlegar og varða við opinbera ákæru. 
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6. Spyrja þá aðila sem nefndir eru í lið 4, sér í lagi meintan þolanda og geranda, um 

aðdraganda atviksins og hvort það sé einhver saga um ofbeldi eða aðra ólögmæta 

háttsemi sem beinist að þolanda  eða einhverjum heimilismeðlim. Eins hvernig hegðun 

heimilismeðlima hefur verið undanfarið, sér í lagi þeirra sem eiga beina aðild að 

ofbeldinu eða hinni ólögmætu háttsemi í umrætt sinn. 

 

7. Bjóða meintum þolanda aðstoð við að hafa samband við ættingja, fara á slysadeild eða 

eftir atvikum í Kvennaathvarfið. Mjög mikilvægt er að svör viðkomandi komi fram í 

skýrslu. Lögreglumenn skulu að eigin frumkvæði óska eftir sjúkrabifreið á vettvang teljist 

áverkar aðila vera þess eðlis að aðhlynningar sé þörf. 

 

8. Skýra út fyrir meintum þolanda að haft verði samband við hann fljótlega þar sem innt 

verður eftir afstöðu til kæru. Afar áríðandi er að fá öll símanúmer hjá þolanda, 

heimasíma, gsm og vinnusíma og eftir atvikum fá upplýsingar um hvenær þolandi eða 

gerandi sækir vinnu í þeim tilgangi að hægt sé að hafa samband við þolanda án þess að 

honum sé ógnað af hálfu ofbeldismannsins meðan á samtalinu stendur. 

 

9. Vilji meintur þolandi ekki með nokkrum ráðum þiggja aðstoð skal brýna fyrir honum 

að hafa samband við lögreglu, Kvennaathvarf eða leita á slysadeild sæti hann ofbeldi að 

nýju. 

 

10. Séu börn á heimilinu skal að jafnaði kalla til barnaverndarnefnd, a.m.k. gera henni 

viðvart, því ætla má að andlegri, jafnvel líkamlegri heilsu barna sé hætta búin ef ofbeldi á 

sér stað á heimili þar sem þau eru búsett. Í því sambandi er nauðsynlegt að gera þolanda 

grein fyrir að þetta sé gert í hans þágu og sér í lagi barnanna og að þetta geti leitt til þess 

að þolandinn fái félagslegan stuðning til að ráða bót á ástandinu, jafnvel aðstoð við að 

losna út úr því. 

 

11. Sé grunur um að alvarlegur verknaður hafi átt sér stað eða afleiðingar ofbeldisins eða 

hinnar ólögmætu háttsemi eru alvarlegar skal kalla til rannsóknarlögreglumann á 

vettvang. 

 

12. Sé ofbeldið gróft eða mikill „hiti“ á vettvangi og andrúmsloftið mjög þrúgandi eða 

spennuþrungið og ætla má að heimilisfólki stafi áframhaldandi hætta af ofbeldis-

manninum skal leitast við að koma honum af heimilinu, sjálfviljugum eða með valdi. 

 

Auk leiðbeininganna verður eins og áður sagði settur fram gátlisti þar sem fram koma atriði er 

benda til þess að ofbeldið eða hin ólögmæta háttsemi sem um ræðir teljist vera 

heimilisofbeldi. Framsetning gátlistans er byggð upp með sama hætti og Europol byggir upp 

sína skilgreiningu til þess að auðvelda greiningu á því hvort um sé að ræða skipulagða 

brotastarfsemi.
193

 Um er að ræða mismunandi atriði sem talin eru upp í 12 liðum og eiga að 

jafnaði við þegar um heimilisofbeldi er að ræða. Þetta eru atriði allt frá því hverjir geta átt 

aðild að slíkum málum og til þess í hverju ofbeldið eða hin ólögmæta háttsemi felst og 

tilgangurinn með háttseminni. Ekki þurfa allir liðir að vera uppfylltir svo um heimilisofbeldi 

sé að ræða en ákveðnir 2 grundvallarliðir af þessum 12 liðum þurfa ávallt að vera til staðar 
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 Mat ríkislögreglustjóra á hættu á hryðjuverkum og skipulagðri glæpastarsemi, bls. 4. 
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ásamt a.m.k. 2 viðbótarliðum. Grundvallarliðirnir eru undirstrikaðir á gátlistanum en hann er 

eftirfarandi:  

 

1) Til þarf að koma aðild tveggja eða fleiri heimilismeðlima sem tengdir eru blóðböndum, 

félagslegum eða tilfinningalegum nánum böndum eða að um sé að ræða foreldra og niðja 

þeirra, stjúpforeldra, stjúpniðja eða aðra aðila í beinan legg upp eða niður sem ekki hafa 

heimilisfesti á sama stað. 

 

2) Ofbeldið eða hin ólögmæta háttsemi þarf að halla á annan aðilann, þolandann, þannig 

að um eiginlegan brotaþola og geranda/ofbeldismann sé að ræða en ekki að þetta séu átök 

milli tveggja einstaklinga þar sem hvor um sig ber jafna sök. 

 

3) Ofbeldið eða hin ólögmæta háttsemi hefur staðið yfir um langan eða óskilgreindan 

tíma, þ.e. um ítrekuð tilvik er að ræða. 

 

4) Ofbeldið eða hin ólögmæta háttsemi vekur ótta hjá þolanda eða öðrum 

heimilismeðlimum um að aðrir og fleiri verknaðir fylgi í kjölfarið eða eitthvað illt hendi, 

t.d. ef þeir láta ekki að vilja geranda eða hagi sér í samræmi við boð hans og bönn. 

 

5) Ofbeldið eða hin ólögmæta háttsemi er til þess fallin að stjórna eða kúga þolanda eða 

aðra heimilismeðlimi. 

 

6) Viðvarandi ástand ríkir á heimilinu sökum drykkju, ofbeldis eða annarrar ólögmætrar 

háttsemi og er ástandið til þess fallið að valda vanlíðan, ótta eða vonleysi um breytt 

ástand hjá þolanda og/eða öðrum heimilismeðlimum. 

 

7) Ofbeldið eða hin ólögmæta háttsemi felur í sér alvarlegt brot eða hefur alvarlegar 

afleiðingar, andlegar sem líkamlegar, í för með sér fyrir þolanda eða aðra heimilis-

meðlimi. 

 

8) Ofbeldið eða hin ólögmæta háttsemi beinist gegn þungaðri konu. 

 

9) Ofbeldið eða hin ólögmæta háttsemi á sér stað á heimili þar sem að börn eða ungmenni 

undir 18 ára aldri eru búsett. 

 

10) Þolandi sætir ítrekuðum ávirðingum, ásökunum, eftirliti eða gagnrýni sem eru til þess 

fallnar að gera hann óöruggan eða brjóta niður sjálfstraust og sjálfsmat hans. 

 

11) Þolandi er beittur fjárhagslegri kúgun, stjórnun eða eftirliti. 

 

12) Þolanda er ekki í sjálfsvald sett hvort og hvaða vinnu eða skóla hann sækir eða hverja 

hann hefur samneyti við heldur reynir ofbeldismaðurinn að stjórna eða hafa áhrif á 

framangreint með hótunum, þvingunum eða annarri ógnandi framkomu. 

 

Þess ber að geta að gátlistinn felur ekki í sér tæmandi talningu á þeim atriðum sem geta gefið 

til kynna að um heimilisofbeldi sé að ræða heldur felur hann í sér þau atriði sem ætla má að 

séu algengustu birtingarmyndir heimilisofbeldis. Það geta því önnur og fleiri atriði komið til 

og því þurfa lögreglumenn að hafa vakandi auga fyrir slíku. Eins er vert að benda á að í 

orðalaginu „annarri ólögmætri háttsemi“ felast öll þau brot eða allir þeir verknaðir sem ætla 
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má að geti falið í sér ofbeldi af einhverju tagi, andlegt, líkamlegt, kynferðislegt eða 

fjárhagslegt. Í því sambandi má nefna að auk hótana, þvingana eða annarrar ólögmætrar 

nauðungar getur verið um að ræða ýmis konar eignaspjöll, húsbrot, frelsissvipting, 

misneyting, ærumeiðingar, sifskaparbrot, brot á nálgunarbanni eða hættubrot, svo dæmi séu 

tekin. 

Heimilisofbeldismál geta borist lögreglu með ýmsum hætti en algengast er annars vegar 

að lögregla sé kölluð til aðstoðar á heimili þar sem ofbeldi eða annar ólögmætur verknaður 

hefur átt sér stað. Hins vegar að þolandi komi sjálfur á lögreglustöð til að leggja fram kæru á 

hendur ofbeldismanninum, annað hvort í kjölfar verknaðar eða þegar hann hefur fengið sig 

fullsaddan af ástandinu. Í hvoru tilvikinu sem er koma þessi mál inn á borð rannsóknar-

lögreglumanna sem sjá um rannsókn málsins. Á þá er lögð sú skylda að rannsaka málið eins 

ítarlega og nokkur kostur er þannig að öll málsatvik liggi fyrir og hægt sé að taka upplýsta 

ákvörðun á grundvelli rannsóknarinnar til að mynda hvort gefin verði út ákæra í málinu eða 

að því verði lokið með öðrum hætti. Til að auka skilvirkni rannsóknarinnar verða hér lagðar 

fram leiðbeiningar í 10 liðum sem sérstaklega eru ætlaðar rannsóknarlögreglumönnum en auk 

leiðbeininganna skulu rannsóknarlögreglumennirnir hafa framangreindan gátlista til hliðsjónar 

sér til halds og trausts. Leiðbeiningarnar hljóða svo: 

 

1. Komi þolandi á lögreglustöð til að kæra heimilisofbeldi skal skýrslutaka að jafnaði fara 

fram í hljóði og mynd.  

 

2. Fengin skal ítarleg frásögn brotaþola af atvikinu, aðdraganda atviksins og hvort það sé 

einhver saga um ofbeldi eða aðra ólögmæta háttsemi sem beinist að þolanda eða 

einhverjum heimilismeðlim. Eins hvernig hegðun heimilismeðlima hefur verið 

undanfarið, sér í lagi þeirra sem eiga beina aðild að ofbeldinu eða hinni ólögmætu 

háttsemi. 

 

3. Lýsa skal ástandi og hegðun brotaþola með ítarlegum hætti og eftir atvikum skrá niður 

lýsingu á áverkum ef einhverjir eru. Einnig skal leggja áherslu á nauðsyn þess að fá 

áverkavottorð. Sé þess nokkur kostur skal taka myndir af áverkunum og setja í skýrslu.  

 

4. Skrá skal niður upplýsingar um fjölskylduhagi brotaþola og geranda, fá upplýsingar um 

hverjir eru búsettir á heimilinu, sér í lagi börn og hvort þeir aðilar hafi með beinum eða 

óbeinun hætti orðið vitni að ofbeldinu. 

 

5. Fengnar skulu upplýsingar hvort þolandi hafi vegna heimilisofbeldis leitað á slysadeild 

eða til annarra heilbrigðisstofnanna, heilbrigðisstarfsmanna, sálfræðinga, félagsráðgjafa, 

Kvennaathvarfs eða annarra aðila sem að jafnaði koma að þessum málum. Eins hvort 

þolandi hafi leitað til ættingja, vina eða annarra vegna ofbeldisins. 

 

6. Rannsóknarlögreglumenn skulu bjóða fram aðstoð við að ræða við ættingja og eftir 

atvikum Kvennaathvarf eða Stígamót. Auk þess skal útvega þolanda réttargæslumann 

eftir því sem efni og ástæður þykja. 
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7. Rannsóknarlögreglumenn skulu að eigin frumkvæði kanna málaskrá (LÖKE) í því 

augnmiði að athuga  hvort og hversu mörg tilvik um samskipti þolanda og meints geranda 

eru þar skráð og hvers eðlis þau eru. Rannsóknarlögreglumenn skulu við þá athugun hafa 

í huga að birtingarmyndir heimilisofbeldis eru margar og mismunandi og því þarf 

heimilisofbeldið ekki að vera einskorðað við líkamlegt ofbeldi heldur getur önnur 

ólögmæt háttsemi heyrt þarna undir. 

 

8. Séu rannsóknarlögreglumenn að fylgja eftir skýrslu útkallsdeildar LRH eða skýrslu 

sem þeim hefur borist með öðrum hætti skal hringja í vinnusíma þolanda eða hringja á 

þeim tíma sem ætla má að hann sé laus undan ógn ofbeldismannsins, t.d. þegar 

ofbeldismaðurinn er í vinnu og þolandi hvattur til að koma og leggja fram kæru. Skulu 

rannsóknarlögreglumenn leggja sig fram í þeim efnum og nauðsynlegt er að þrýst sé á 

þolandann. 

 

9. Neiti þolandi, sbr. lið 8. með öllu að leggja fram kæru skal rannsókn hætt nema beðið 

sé eftir áverkavottorði. Ef almannahagsmunir krefjast saksóknar þrátt fyrir smávægilega 

áverka, um sé að ræða alvarlega áverka er falli undir 218. gr. hgl., þar með talið andlegar 

afleiðingar ofbeldisins eða önnur alvarleg brot svo sem eins og frelsissvipting, gróf 

kynferðisbrot, stórfelldar ærumeiðingar, ólögmæt nauðung eða alvarlegar hótanir skal 

meta í samráði við aðstoðarsaksóknara hvort máli verði fylgt eftir að eigin frumkvæði 

lögreglu. Skal brýnt fyrir brotaþola afleiðingar þess að hann leggi ekki fram kæru og 

möguleika lögreglu á að halda málinu áfram að eigin frumkvæði. 

 

10. Eftir að áverkavottorð, sbr. lið 9, berst lögreglu skal eftir atvikum hringt í þolanda 

aftur og hann hvattur til að endurskoða afstöðu sína. 

 

Heimilisofbeldi er alvarlegt mál, jafnvel lífshættulegt fyrir hlutaðeigandi aðila og því er 

nauðsynlegt að þessi mál fái aukið vægi og séu tekin föstum tökum, allt frá upphafi málsins. 

Framangreindar leiðbeiningar og gátlisti verða að teljast öflug tæki í því tilliti og auk þess 

sem ætla má að notkun þeirra auki skilvirkni og auðveldi framgang þessara mála. Eins má 

ætla að með þessu sjái þolandi að hann er tekinn alvarlega, að hlustað sé á hann og því meiri 

líkur á að hann leiti sér aðstoðar við að koma sér út úr þeim vítahring sem heimilisofbeldi er 

eða leggi fram kæru. Með því má ætla að stemmt verði stigu við ofbeldinu eða það jafnvel 

upprætt. 
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6 Lokaorð 

Nú þegar lokið hefur verið fræðilegri umfjöllun um hugtakið heimilisofbeldi, stöðuna í 

alþjóðasamfélaginu og réttarstöðuna hér á landi sem og á Norðurlöndunum hefur ýmislegt 

markvert komið í ljós. Nú á dögum er það almennt viðurkennt að heimilisofbeldi er ekki 

eingöngu félagslegt vandamál heldur refsiréttarlegs eðlis og að háttsemi sem felur í sér slíkt 

ofbeldi sé refsiverð. Heimilisofbeldi er einnig skilgreint með mun víðtækari hætti en áður var 

þar sem það er ekki einskorðað við líkamlegt ofbeldi heldur að kynferðislegt, andlegt og 

fjárhagslegt ofbeldi heyri einnig þarna undir.  

Heimilisofbeldi hefur fengið æ meiri athygli á undanförnum árum og áratugum og hefur 

það skilað sér í vitundarvakningu og viðurkenningu á vandamálinu samfara auknum 

aðgerðum einstakra ríkja og alþjóðasamfélagins. Hafa aðgerðirnar falið í sér að ýmis bandalög 

þjóða á alþjóðavettvangi hafa leitast við að skilgreina hvað í heimilisofbeldi felist ásamt því 

að beina því til einstakra ríkja að grípa til aðgerða, í formi lagasetningar og ýmissa áætlana, til 

að sporna gegn heimilisofbeldi og koma á úrræðum til aðstoðar aðilum heimilisofbeldsimála. 

Á grundvelli alþjóðlegra skuldbindinga hafa stjórnvöld, bæði hér á landi sem í Noregi, 

Svíþjóð og Danmörku, reynt að uppfylla nefndar skuldbindingar en með misjöfnum hætti þó. 

Í Noregi og Svíþjóð hefur framkvæmdin verið svipuð en þar hafa verið innleidd refsiákvæði, 

sem sérstaklega er ætlað að taka með heildstæðum hætti á heimilisofbeldi. Eins hafa nefndir 

verið settar á stofn og áætlanir gerðar til að fjalla um og taka á þessu vandamáli. Í Danmörku 

var önnur leið en setning sérstaks heimilisofbeldisákvæðis valin þar sem að þarlend stjórnvöld 

töldu dönsku hegningarlögin fyllilega uppfylla hinar alþjóðlegu skuldbindingar. Þar hafa 

verið settar fram aðgerðaráætlanir í því skyni að berjast gegn ofbeldi sem beinist gegn konum 

og börnum í fjölskyldum auk þess sem kvennathvörf hafa verið sett á fót og rannsókn 

heimilisofbeldismála hefur verið gerð markvissari. Á Íslandi virðast menn hafa farið bil 

beggja í þessum efnum. Ekki hefur verið gengið svo langt að innleiða í lög sérstakt 

refsiákvæði sem tekur til heimilisofbeldis en aftur á móti er nú að finna refsiþyngingarákvæði 

í 3. mgr. 70. gr. hgl. sem beita á í heimilisofbeldismálum. Einnig var árið 2006 sett fram 

aðgerðaráætlun til 4 ára vegna ofbeldis á heimilum og kynferðislegs ofbeldis.  

Á Íslandi hefur umræða um heimilisofbeldi opnast og aukist til muna undanfarin ár og 

áratugi en árið 1979 átti sér stað fyrsta opinbera umræðan um ofbeldi gegn konum. Þá hafa 

nokkrar rannsóknir verið gerðar hér á landi um umfang heimilisofbeldis og þolendur þess. 

Einungis ein stór rannsókn, sem náði til karla jafnt sem kvenna, hefur verið gerð á eðli og 

umfangi heimilisofbeldis. Sú rannsókn, sem gerð var árið 1996, leiddi í ljós að heimilisofbeldi 

væri alvarlegt vandamál en þó sjaldgæfara en víða í öðrum löndum. Einnig að þó karlar væru 
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líklegri til að verða fyrir ofbeldi heldur en konur þá væri konum mun hættara en körlum að 

vera beittar ofbeldi af hálfu maka eða fyrrum maka. Í nýrri rannsókn frá árinu 2008, sem gerð 

var hér á landi og tók einungis til kvenna sem þolenda, má sjá að um 22 % kvenna höfðu um 

ævina orðið fyrir ofbeldi í nánu sambandi. Þessi niðurstaða sýnir líkt og framangreind 

rannsókn að heimilisofbeldi er vandamál hér á landi.  

Í kjölfar þeirrar skýrslu sem niðurstöður rannsóknarinnar frá árinu 1996 birtust í voru þrjár 

nefndir skipaðar sem höfðu það að markmiði að fjalla um heimilisofbeldi hver á sínu sviði. 

Niðurstöðum sínum skiluðu þær í formi skýrslna þar sem fram komu tillögur að ýmsum 

úrbótum og nýmælum, eins og að tekin yrðu upp ákvæði um nálgunarbann og um rétt 

brotaþola til að fá skipaðan réttargæslumann. Einnig að settar yrðu starfsreglur til að auðvelda 

greiningu á heimilisofbeldi og meðhöndlun þess og að sett yrði á fót aðgerðarmiðstöð sem 

myndi afla upplýsinga og taka á móti tilkynningum varðandi ofbeldi. Hins vegar var í 

nefndum skýrslum hvorki lagt mat á það hvort næg refsivernd fælist í gildandi ákvæðum 

refsilaga þegar um heimilisobeldi væri að ræða né var bein afstaða tekin til þess hvort lögfesta 

ætti sérstakt ákvæði sem tæki til slíks ofbeldis.  

Hér á landi er ekki að finna neina lagalega skilgreiningu á hugtakinu heimilisofbeldi sem 

varpar ljósi á hvað í því felst eða hverjir geti talist aðilar þess en heimilisofbeldi hefur verið 

skilgreint á ýmsum vettvangi og með mismunandi hætti. Má þar nefna skilgreiningu Samtaka 

um kvennaathvarf, skilgreiningu sem er að finna í nýlega útgefinni lögfræðiorðabók og eins 

má segja að í verklagsreglum ríkislögreglustjóra sem gefnar voru út 2005 sé að finna nokkurs 

konar skilgreiningu. Þá er ekki heldur að finna í íslenskum lögum sérstakt refsiákvæði sem 

nær yfir alla efnisþætti heimilisofbeldis. Hins vegar höfum við ýmis ákvæði, bæði í hgl. og 

öðrum lögum sem taka til einstakra þátta heimilisofbeldis og gera þá refsiverða, auk nefnds 

refsiþyngingarákvæðis. Farið var yfir þessi lagaákvæði með tilliti til hvernig þau tækju til 

heimilisofbeldis en ljóst var að aldrei yrði um tæmandi talningu að ræða þar sem 

heimilisofbeldi er mjög margbrotið, birtingarmyndir mismunandi og í raun væri það einungis 

ímyndunaraflið sem settu mönnum skorður í þeim efnum. Í ljósi framangreinds má því segja 

að inntak heimilisofbeldis hefur verið nokkuð á reiki og að vissu leyti óljóst hvað aðgreinir 

það frá öðru ofbeldi.  

Við skoðun á þeim skilgreiningum sem hafa verið settar fram og refsiþyngingarákvæði 3. 

mgr. 70. gr. hgl. virtist heimili sem brotavettvangur ekki vera skilyrði þess að um 

heimilisofbeldi væri að ræða. Aftur á móti bárust böndin alltaf að nánum tengslum aðila þar 

sem að jafnaði var átt við maka eða sambúðaraðila, fyrrum maka eða sambúðaraðila, barn og 

aðra nákomna. Virtust tengslin skipta miklu máli, ef ekki mestu við aðgreiningu 
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heimilisofbeldis frá öðru ofbeldi. Hins vegar lá ekki ljóst fyrir hversu náin tengslin þurftu að 

vera, umfram fyrrgreinda aðila og hugtakið „aðrir nákomnir“ fól ekki í sér skýra merkingu og 

því var leitast við að skilgreina mögulega aðila heimilisofbeldismáls. Komist var að þeirri 

niðurstöðu að auk nefndra aðila félli stjúpbarn og barn í fóstri þarna undir. Einnig gætu 

systkini, forráðamenn, foreldrar og aðrir ættingjar í beinan legg upp fallið þarna undir. Hins 

vegar ef þeir aðilar hefðu ekki lengur heimilisfesti á sama stað gæti þurft að líta til hversu 

mikil samskipti hefðu verið á milli þeirra og hvort um ítrekað ofbeldi, sem gæfi til kynna 

einhvers konar kúgunar- eða stjórnunaferli, væri að ræða. Þá má ætla að tengdafólk gæti talist 

nákomnir en skoða þyrfti samskipti og eðli ofbeldis, sbr. áðurnefnt. Hvað varðar fjarskyldari 

ættingja eins og frænkur og frændur yrði að telja það ólíklegt nema viðkomandi byggi á 

heimilinu um lengri tíma eða samskipti væru mikil og ofbeldið til þess falið að kúga eða 

stjórna viðkomandi. Eins ef um kynferðisbrot væri að ræða, þá sér í lagi gegn barni, að 

trúnaðar- og umsjárskyldur hefðu verið gróflega brotnar. Annað heimilisfast fólk eins og 

vinnuhjú, skiptinemi og „au pair“ gætu einnig fallið þarna undir þar sem að jafnaði mætti ætla 

að náin tengsl myndu skapast sér í lagi ef viðkomandi byggi þarna um einhvern tíma. Ætti 

þetta sérstaklega við ef þolandi væri undir 18 ára aldri þar sem telja verður að um ríkari 

umsjárskyldur sé að ræða gagnvart þeim. Aðrir aðilar kæmu vart til greina nema þá einna 

helst leigjandi eða náinn vinur. Hvað leigjanda varðaði þyrfti að líta til atriða eins og hvort 

hann leigði herbergi inni á heimilinu eða herbergi eða íbúð í kjallara eða bílskúr. Eins þyrfti 

að skoða samgang og samskipti viðkomandi við heimilisfólkið og hvers eðlis ofbeldið væri. 

Hins vegar væri afar langsótt að náinn vinur gæti talist aðili að heimilisofbeldismáli. 

Auk nefndra aðila, sem ætla má að teljist nákomnir vegna blóðtengsla eða tengsla sem 

myndast vegna mikils samgangs á heimili, var það skoðað hvort aðilar sem búa á ýmsum 

heimilum eða stofnunum og umönnunaraðilar þeirra gætu talist aðilar heimilsofbeldis. Komist 

var að þeirri niðurstöðu að fólk sem byggi á heimilum fyrir aldraða eða fatlaða eða 

umönnunaraðilar þeirra gætu talist aðilar heimilisofbeldis, sér í lagi ef ofbeldið væri ítrekað 

en meta þyrfti aðstæður og málið í heild sinni. Hvað varðaði aðrar stofnanir, eins og fangelsi, 

réttargeðdeild og vistheimili fyrir börn og unglinga þar sem fólk dvelst um lengri eða 

skemmri tíma jafnvel gegn vilja sínum, voru mörkin óljósari. Talið var nær útilokað að fangar 

eða fangaverðir gætu fallið þarna undir. Hvað varðaði vistmenn á réttargeðdeild, börn og 

unglinga á vistheimilum og umönnunaraðila þeirra þá gætu þau talist aðilar heimilisofbeldis 

þar sem náin tengsl gætu myndast vegna andlegs ástands vistmanna annað hvort sökum æsku 

eða geðrænna vandamála. Hins vegar þyrfti að meta hvert og eitt mál í heild sinni með tilliti 

til tengsla aðila og tilgang ofbeldis.  
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Tilgangur ofbeldisins og fjöldi ofbeldisverknaða virtust, auk tengslanna, hafa áhrif á hvort 

refsiþyngingarákvæði 3. mgr. 70. gr. hgl. kæmi til álita og ofbeldið teldist þar með 

heimilisofbeldi. Af dómaframkvæmd mátti ráða að væri um ítrekað ofbeldi milli nákominna 

að ræða þá léki ekki vafi á að ofbeldið teldist heimilisofbeldi. Eins var einstakur verknaður 

talinn nægja til þess að ofbeldið teldist heimilisofbeldi að því tilskildu að verknaðurinn væri 

álitinn grófur. Hins vegar ef um ofbeldi, sem aðeins varðaði 217. gr. hgl., var að ræða þá 

virtust dómstólar gera þá kröfu að ítrekað ofbeldi þyrfti til svo að um heimilisofbeldi væri að 

ræða. Sú niðurstaða verður að teljast óheppileg. Segja má að með því sé þrengt að gildissviði 

nefnds refsiþyngingarákvæðis og því markmiði sem löggjafinn virtist hafa stefnt að með 

setningu þess, þ.e. að litið yrði á ofbeldi í nánum samböndum alvarlegri augum og til 

refsiþyngingar, hvort sem um einstakt tilvik væri að ræða eða ítrekuð brot. 

Þegar 3. mgr. 70. gr. hgl. var innleidd í hgl. var talið að hvorki lagaleg né refsipólitísk rök 

stæðu til þess að sett yrði sérstakt refsiákvæði sem tæki til heimilisofbeldis heldur bæri fremur 

að setja nefnt refsiþyngingarákvæði. Með vísan til framangreindrar túlkunar og beitingar 

dómstóla á ákvæðinu verður að telja að löggjafinn hafi ekki gengið nógu langt með setningu 

refsiþyngingarákvæðisins til þess að þessum málaflokki yrði gefið aukið vægi og að þessi mál 

yrðu tekin föstum tökum sem alvarlegir og ámælisverðir verknaðir. Eins gefur 

dómaframkvæmdin til kynna að hætta sé á að ofbeldisverknaðir sem með réttu ættu að teljast 

til heimilisofbeldis falli utan þess. Með tilliti til kröfu 1. mgr. 69. gr. sts. um skýrleika 

refsiheimilda væri æskilegra að sérstakt refsiákvæði yrði sett sem með heildstæðum hætti tæki 

til heimilisofbeldis. Í kafla 4.1 var gerð tillaga að slíku ákvæði þar sem með skýrum hætti 

kom fram hvað fælist í heimilisofbeldi og hverjir teldust aðilar þess. Ákvæði sem þetta hefði 

táknræna þýðingu í baráttunni við að sporna gegn ofbeldi auk þess sem það fæli í sér 

varnaðaráhrif, sérstök sem almenn. Þá má ætla að með setningu slíks ákvæðis væri 

heimilisofbeldi og þolendum þess veitt næg refsivernd. Auk þess myndu gerendur sem aðrir 

geta með skýrum hætti gert sér grein fyrir hvaða háttsemi sé refsiverð. Þá verður að telja að 

sérstakt heimilisofbeldisákvæði sé betur til þess fallið en 3. mgr. 70. gr. hgl. að uppfylla þær 

skuldbindingar sem íslenska ríkið hefur gengist undir á alþjóðavettvangi í formi yfirlýsinga, 

samninga og sáttmála.  

Ekki er hér gerð tillaga um að með setningu sérstaks refsiákvæðis yrði 3. mgr. 70. gr. hgl. 

felld úr gildi. Ætla má að hún geti, þrátt fyrir sérstakt ákvæði, haft gildi, sér í lagi ef tengsl 

aðila teldust náin og ofbeldið grófara af þeim sökum en af einhverjum orsökum væri ekki 

hægt að fella verknaðinn undir hið sérstaka ákvæði. Sem dæmi má nefna ef um ofbeldi gegn 
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tengdafólki er að ræða þar sem að tengslin geta vissulega verið náin en falla ekki undir 

refsivernd hins nýja ákvæðis. 

Leiðbeiningareglur og gátlisti, sem ætlaðar eru lögreglumönnum starfandi hjá embætti 

Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu, verða að teljst þarfar og gott innlegg til þess að veita 

þessum málaflokki aukið vægi. Með þeim má ætla að meðferð og rannsókn þessa málaflokks 

verði skilvirkari sem leiði til þess að málin hljóti fremur framgang hjá ákæruvaldi og að 

endingu dómstólu. Með framangreindum reglum má ætla að þessir aðilar séu betur í stakk 

búnir að meta málsatvik í heild með tilliti til sýknu jafnt sem sektar. 
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