
 

     

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ákvæði 231. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 um húsbrot 
Þóra Kristín Sigurðardóttir  

 
2016 

BA í lögfræði 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Höfundur: Þóra Kristín Sigurðardóttir 
Kennitala: 180488-2519 
Leiðbeinandi: Hulda María Stefánsdóttir 
Lagadeild 
School of Law  

 
 



	 i 

Úrdráttur  
Í ritgerðinni verður fjallað um brot gegn 231. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sem 
kallað hefur verið húsbrot. Með ritgerðinni verður leitast við að skoða hvenær húsbrot telst 
framið og hvenær ekki. Nánar tiltekið mun vera fjallað um þá þætti sem valda því að háttsemi 
uppfylli verknaðarliði 231. gr. hgl. og grundvallast efni ritgerðarinnar á því. Einnig verður 
fjallað um tengsl 231. gr. hgl. við ákvæði 71. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. 
Farið verður stuttlega yfir sögu 231. gr. hgl. og þær breytingar sem orðið hafa á ákvæðinu. Við 
umfjöllunina verður dómaframkvæmd Hæstaréttar- og héraðsdóms í málum er varða húsbrot 
skoðuð. Á þann hátt er gerð grein fyrir álitaefninu og varpað ljósi á það hvaða viðmiðum 
dómstólar beita við úrlausn slíkra mála og hvernig þeir komast að lagalegri niðurstöðu. 
Samkvæmt a. lið. 1. tl. 242. gr. hgl. sæta húsbrot ákæru eftir kröfu þess manns sem misgert er 
við en í ritgerðinni verður fjallað nánar um hvað í því felst. Síðan verður fjallað um 
saknæmisskilyrði brots gegn 231. gr. hgl. og að því loknu verður farið yfir samspil lagaákvæða 
þegar húsbrot samkvæmt 231. gr. hgl. hefur verið framið ásamt fleiri refsiverðum brotum. 
Einnig verður stuttlega farið yfir þær refsihækkunarheimildir sem heimilt er að beita samkvæmt 
ákvæðinu. Í lok ritgerðarinnar verða helstu niðurstöður og þau atriði sem vöktu athygli 
höfundar dregin saman. 
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Abstract 
This essay will discuss the violation of Article 231 of the General Penal Code No. 19/1940, the 
act of breaking and entering, and the factors that determine when that act is in fact committed 
and when it is not. More specifically, the factors that determine the fulfilment of the act, as 
defined by Article 231 of the General Penal Code, will be discussed, and thus form the basis 
of the essay. The essay will discuss the stipulation‘s relation to Article 71 of the Constitution 
of the Republic of Iceland, No. 33/1944. Furthermore the essay will shortly discuss the history 
of Article 231 of the General Penal Code and subsequent changes. Throughout the essay a case 
law analysis of the Supreme Court and district court in cases of breaking and entering is made 
as well as an attempt to examine the court‘s interpretation of the stipulation and how it has 
been applied. According to subsection a., section 1, of Article 242 of the General Penal Code, 
cases of breaking and entering are prosecuted after a request is made by the injured party. This 
will be discussed in more detail in the essay. The culpability conditions of violations of Article 
231 of the General Penal Code will also be analysed before a discussion of the interaction of 
legal provisions when breaking and entering, according to Article 231 of the General Penal 
Code, is committed, along with other punishable violations. Lastly, this essay will shortly look 
at which warrants of increased penalty are permittable according to the stipulation, before the 
conclusion and the author‘s key issues are summed up. 
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1. Inngangur  
Heimilið er veigamikill þáttur í einkalífi manna og á að vera griðarstaður sem veitir mönnum 

öryggi og vernd. Í samfélagi manna er hverjum manni mikilvægt að eiga öruggt athvarf á 

heimili sínu. Hins vegar getur friðhelgi einkalífsins stundum verið ógnað vegna utanaðkomandi 

afskipta. Hvort sem menn búa einir eða í samvistum við aðra er þess háttar skjól undirstaða 

þess að eiga öruggt og gott líf.1 Til að tryggja að einstaklingar geti dvalið óhultir á heimilum 

sínum er mikilvægt að í lögum sé lagður grunnur að þeim réttindum og lagt bann við því að 

brotið sé gegn friðhelgi heimilisins.2 Í XXV. kafla almennra hegningarlaga nr. 19/19403, er æru 

og einkalífi veitt sérstök refsivernd, en í ákvæði 231. gr. hgl. sem þar er staðsett er lögð refsing 

við því að ráðast inn í hús, skip eða annan óheimilan stað, en einnig að synja að fara þaðan burt 

ef skorað er á mann að gera það. Kjarni þessarar ritgerðar er að túlka ákvæði 231. gr. hgl. í 

þeim tilgangi að leitast við að svara þeirri spurningu hvenær húsbrot telst framið og hvenær 

ekki. Efni ritgerðarinnar mun afmarkast við þau atriði er varða refsivernd og verknaðarliði 

ákvæðisins og verður því ekki farið ítarlega í atriði er varða refsiheimildir samkvæmt 

ákvæðinu, heldur verður stutt umfjöllun um það efni í tíunda kafla.  

 

Í upphafi ritgerðarinnar verður stuttlega farið yfir sögulega þróun á ákvæðinu og svo verður 

einnig fjallað um hvernig ákvæðið tengist ákvæði 71. gr. stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 

33/19444, um friðhelgi einkalífs. Þess ber að geta að tiltölulega lítið hefur verið skrifað af 

fræðimönnum um ákvæði 231. gr. hgl. en því ríkari umfjöllun um ákvæðið má finna í 

dómaframkvæmd og því má segja að efni ritgerðarinnar verði að miklu leyti varið í skoðun á 

dómum er varða húsbrot samkvæmt ákvæðinu. Þeir dómar eru ekki takmarkaðir við fyrirfram 

ákveðið tímabil í réttarframkvæmd Hæstaréttar- og héraðsdóms, heldur er þeim einungis ætlað 

að styðja umfjöllun höfundar um efnið ásamt því að varpa ljósi á túlkun dómstóla á ákvæðinu. 

Í seinni hluta ritgerðarinnar verður fjallað um sakarforræði samkvæmt 242. gr. hgl. þegar 

kemur að broti gegn 231. gr. hgl. Að því loknu verður farið yfir samspil lagaákvæða í málum 

þar sem húsbrot hefur verið framið ásamt fleiri refsiverðum brotum. Einnig verður skoðað 

hvort ákvæði 231. gr. hgl. heimilar refsingu fyrir húsbrot af gáleysi. Að lokum verða 

																																																								
1 Arnfríður Guðmundsdóttir og Hjalti Hugason, „Öruggt samfélag“ (Trúin og lífið, 25. október 2010) 
<http://tru.is/pistlar/2010/11/oruggt-samfelag/> skoðað 16. apríl 2016. 
2 „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu“ (Mannréttindaskrifstofa Íslands) 
<http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/ymiss-mannrettindi/fridhelgi-einkalifs-og-fjolskyldu> 
skoðað 30. janúar 2016. 
3 Almenn hegningarlög, nr. 19/1940. Hér eftir skammstafað hgl. 
4 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944. Hér eftir skammstafað stjskr. 
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umfjöllunarefni ritgerðarinnar og helstu atriði sem vakið hafa athygli höfundar við gerð þessa 

ritgerðar dregin saman í lokaorð. 

 

2. Ákvæði 231. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 um húsbrot 
Með setningu almennra hegningarlaga nr. 19/1940, var ákvæði 223. gr. eldri hgl. frá 1869 fellt 

úr gildi og samskonar ákvæði sett í 231. gr. hgl. Brot gegn ákvæðinu er almennt kallað húsbrot 

þó það heiti komi ekki fram í ákvæðinu sjálfu.5 Í ákvæðinu segir orðrétt: 

„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 einu 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.“  
 

Samkvæmt frumvarpi til almennra hegningarlaga nr. 19/1940, var með setningu ákvæðis 231. 

gr. hgl. breytt orðalagi eldra ákvæði 223. gr. hgl. frá 1869. Í frumvarpinu sagði orðrétt:  

„231. gr. samsvarar að efni til 223. gr. hgl. 1869, en er að því leyti víðtækari, að í 
stað heimilis kemur hús eða skip eða annar sökunaut óheimill staður. Svo er og lögð 
aukin refsing við stórfelldum eða sérstaklega hættulegum brotum.“6  

 
Af framansögðu má sjá að nú nær orðalag 231. gr. hgl. yfir hús, skip og annan óheimilan stað 

og er því víðtækara en ákvæði 223. gr. hgl. frá 1869, þar sem andlag brots var einungis bundið 

við híbýli annars manns.7 Frá því að ákvæði 231. gr. hgl. var sett hafa ekki verið gerðar miklar 

breytingar á ákvæðinu. Með breytingarlögum nr. 82/1998, um afnám varðhaldsrefsingar, voru 

gerðar smávægilegar breytingar á orðalagi ákvæðisins en síðan þá hefur ákvæðið haldist 

óbreytt. Orðalagi ákvæðisins var breytt þannig að í stað orðsins varðhaldi í fyrsta málslið kom 

orðið fangelsi og orðin varðhaldi á hærra stigi í öðrum málslið féllu brott.  

 

Ákvæði 231. gr. hgl. er skipað í XXV. kafla hgl. þar sem æru og einkalífi er veitt refsivernd. Í 

eftirfarandi umfjöllun verður fjallað um tengsl ákvæðisins við ákvæði 71. gr. stjskr. um 

friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu.  

 
2.1. Stjórnarskrárvernd heimilis 

Almennt er litið á heimili manns og fjölskyldu sem mikilsverðan þátt í einkalífi hvers 

einstaklings og er það því talið njóta sérstakrar friðhelgi.8 Í samfélagi manna hefur orðið aukin 

																																																								
5 Jónatan Þórmundsson, „Brot gegn friðhelgi einkalífs“ (1976) 26 Tímarit lögfræðinga 147, 156. 
6 Alþt. 1939-1940, efri deild, þskj. 43-29 mál. 
7 Kjartan Gunnarsson, „Friðhelgi einkalífs“ (1978) 31 Úlfljótur 171, 183. 
8 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi (Codex 2008) 309. 
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þörf á því að einkalíf manna, heimili og fjölskylda njóti ákveðinnar verndar og er því 

nauðsynlegt að settar séu lagareglur eða refsiákvæði til að vernda borgaralegan rétt manns til 

friðhelgi einkalífs að þessu leyti.9 Í ákvæði 71. gr. stjskr. er að finna ákvæði til verndar friðhelgi 

einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Einnig er þá vernd að finna í 8. gr. Mannréttindasáttmála 

Evrópu nr. 62/199410 og 17. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi 

nr.10/1979.11  

 

Friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu er ekki takmarkalaus réttur, þar sem í sumum 

tilvikum er nauðsynlegt að skerða þessi réttindi, að vissum skilyrðum uppfylltum og er slíkum 

takmörkunum lýst í 2. og 3. mgr. 71. gr. stjskr. Samkvæmt því verða stjórnvöld að hafa skýrar 

lagaheimildir til húsleitar og annarra sambærilegra aðgerða. Sem dæmi um algenga ástæðu 

fyrir nauðsynlegri skerðingu á friðhelgi einkalífs og heimilis er lögreglurannsókn í refsimálum, 

eða ef vernda þarf hagsmuni barna á heimili en fyrir slíkri skerðingu þarf ótvíræða lagaheimild 

og jafnvel dómsúrskurð að auki.12  

 

Á síðustu öld voru ákvæði um friðhelgi heimilis og fjölskyldu sett í stjórnarskrár nokkurra 

landa, meðal annars stjórnarskrá Hollands, Belgíu og Noregs og var ákvæði 86. gr. dönsku 

grundvallarlaganna frá 1849 byggt á slíkum ákvæðum. Í frönsku mannréttindayfirlýsingunni 

frá 1789, var hins vegar ekki að finna slík ákvæði.13 Á Íslandi var ákvæði 49. gr. íslensku 

stjórnarskrárinnar frá 1874 tekið orðrétt úr 86. gr. dönsku grundvallarlögunum. Þar sagði 

orðrétt: „Heimilið er friðheilagt. Ekki má gera húsleit né kyrrsetja bréf og önnur skjöl og 

rannsaka þau nema eftir dómsúrskurði eða eftir sérstakri lagaheimild.“14 Sama ákvæði var svo 

tekið efnislega óbreytt upp í 62. gr. stjórnarskrárinnar frá 1920 og 66. gr. stjórnarskrárinnar frá 

1944. 15  Með umfangsmiklum breytingum sem gerðar voru á mannréttindakafla 

stjórnarskrárinnar árið 1995, var með setningu núverandi 71. gr. stjskr. breytt orðalagi 66. gr. 

stjórnarskrárinnar þannig að það náði til friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu og var 

þannig víðtækara en áður.16  

 

																																																								
9 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (Háskólaútgáfan 1999) 536. 
10 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994. Hér eftir skammstafað MSE. 
11 Gunnar G. Schram (n. 9) 535. 
12 Björg Thorarensen (n. 8) 294. 
13 Gunnar G. Schram (n. 9) 535. 
14 Kjartan Gunnarsson (n. 7) 176. 
15 Gunnar G. Schram (n. 9) 536. 
16 Björg Thorarensen (n. 8) 284. 
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2.1.1. Hugtakið einkalíf 

Friðhelgi einkalífs er talin upp í ákvæði 1. mgr. 71. gr. stjskr. og hefur hugtakið einkalíf verið 

túlkað rúmt þar sem það nær yfir hin atriðin tvö, heimili og fjölskyldu sem talin eru upp í 

ákvæðinu. 17  Í athugasemdum með ákvæði 71. gr. stjskr., sem fylgdu greinargerð með 

frumvarpi sem varð að lögum nr. 97/1995, kemur fram að í friðhelgi einkalífs felist fyrst og 

fremst réttur manns til að ráða yfir lífi sínu og líkama og til að njóta verndar um lífshætti sína 

og einkahagi. Hættan á því að þessi friðhelgi sé rofin er ekki einungis bundin við afskipti 

stjórnvalda heldur einnig að einstaklingar eða einkaaðilar geti ógnað friðhelgi einkalífs. 

Samkvæmt því felst í 71. gr. stjskr. að refsað sé fyrir brot á friðhelgi einkalífs og að menn geti 

krafist bóta af heimildarlausum afskiptum af einkalífi, heimili eða fjölskyldu.18  

 

2.1.2. Hugtakið friðhelgi 

Í 71. gr. stjskr., lögskýringargögnum eða öðrum ákvæðum, er ekki að finna skilgreiningu á 

hugtakinu friðhelgi en ákvæðið er upprunnið frá ákvæði um friðhelgi heimilisins í 

stjórnarskránni frá 1874. Með yfirlýsingu um friðhelgi er ítrekað hversu mikilvæg þau réttindi 

eru sem tiltekin eru í ákvæði 71. gr. stjskr. og einnig að gerðar séu þröngar takmarkanir á 

skerðingu slíkra réttinda.19  Þó finna megi ákvæði um friðhelgi einkalífs í lögum allt frá 

setningu stjórnarskrárinnar árið 1874, er þó ekki að finna skilgreiningu um hugtakið friðhelgi 

í lögum. Á það einkum við þegar ekki er um að ræða hið sameiginlega hugtak friðhelgi 

einkalífsins, heldur þegar kemur að því að afmarka mörkin á milli þess hvað það er í einkalífi 

manna sem á að njóta friðhelgi og hversu mikið það er verndað fyrir átroðningi annarra 

manna. 20  Orðið friðhelgi, þýðir samkvæmt íslenskri orðabók Menningarsjóðs, sá sem er 

friðlýstur, sá sem ekki má ráðast á, sá sem ekki má skemma og sá sem ekki má hreyfa við.21 

Samkvæmt þessu verður að telja að sú friðhelgi sem rofin er geti haft margar hliðar en talið 

hefur verið að brot gegn friðhelgi geti falist í einhverskonar árás eða truflun á einkalífi 

einstaklingins sem birtist til dæmis í heimildarlausum afskiptum eða þegar dvalist er 

heimildarlaust á staðbundnu svæði annars manns eða neitað er að fara þaðan.22 Í þessari ritgerð 

má sjá ýmis dæmi um háttsemi sem talin hefur verið brot á friðhelgi einkalífs samkvæmt 71. 

gr. stjskr. og einnig brot gegn heimilisfriði samkvæmt 231. gr. hgl.  

																																																								
17 Gunnar G. Schram (n. 13) 537. 
18 Gunnar G. Schram (n. 9) 536. 
19 Björg Thorarensen (n. 8) 285. 
20 Kjartan Gunnarsson (n. 7) 174. 
21 „friðhelgi”, n (snara.is, Edda 2007) <http://snara.is/bls/um/_is.aspx> skoðað 11. apríl 2016. 
22 Knud Waaben, Strafferettens specielle del (Gad 1983) 231. 
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2.1.3. Hugtakið heimili  

Heimili og heimilislíf eru mikilvægur þáttur í einkalífi manna en hvorki í stjskr. né almennum 

lögum er að finna skilgreiningu á hugtakinu.23 Samkvæmt lögskýringargögnum að baki 71. gr. 

stjskr. hefur hugtakið verið túlkað rýmra heldur en orðalag þess segir til um. Gildissvið 

ákvæðisins hefur því ekki einungis takmarkast við heimili, heldur hefur það einnig verið talið 

ná yfir fleiri staði sem maður hefur rétt á að loka af og synja öðrum aðgang að. Í dæmaskyni 

má nefna bílskúr, verkstæði, skrifstofu manna, tjald eða verslunarhúsnæði en einnig má nefna 

skip, flugvélar og önnur farartæki.24 Gerð er sú krafa að raunverulegur dvalarstaður manns sé 

á einhverjum slíkum stað og hann geymi þar persónulega muni sína.25 Í samræmi við þetta má 

sjá af dómaframkvæmd að ákvæði 71. gr. stjskr. virðist einnig ná yfir herbergi sbr. Hrd. 14. 

apríl 1994 í máli nr. 387/1993. 

Hrd. 387/1993: Ákærði bjó í foreldrahúsum og hafði þar til afnota sérstakt 
herbergi. Í dómnum var talið að faðir hans gæti ekki með samþykki sínu, veitt 
lögreglu heimild til inngöngu í herbergi sonarins til að handtaka hann þar, án 
dómsúrskurðar eða án samþykkis sonarins, þar sem herbergið væri varið af ákvæði 
71. gr. stjskr. Samkvæmt því brast lögreglu heimild til þess að fara inn í herbergið 
og handtaka soninn.  
 

Í þessum tiltekna dómi var bent á að þar sem herbergið naut verndar 71. gr. stjskr., hefði aðför 

lögreglu brotið gegn heimilisfriði ákærða. Af niðurstöðu dómsins má sjá að herbergi flokkast 

undir svæði sem nýtur verndar í samræmi við 71. gr. stjskr. Styður það einnig það að sá sem 

hefur eignarráð eða umráð yfir húseign til dæmis leigusali, geti ekki vegna eignarhalds síns 

veitt öðrum aðgang að henni ef þar er heimili annars manns.26  

 

3. Sögulegur bakgrunnur ákvæðis 231. gr. hgl. 
Í áranna rás hefur verið fólgin refsiábyrgð í broti manns sem ryðst heimildarlaust inn í annars 

manns hús. Áður fyrr einkenndist húsbrot af því að vopnaður flokkur manna ruddi sér leið inn 

í hús eða híbýli og braut á mönnum og eignum og var húsbrot því flokkað sem skemmdarverk. 

Það er fyrst á seinni tímum sem sjónarmiðið um rof á friðhelgi hefur náð í gegn, þannig að 

refsinæmið er tengt við hinn ólögmæta innruðning eða dvöl, án þess að þetta miði að frekara 

ónæði.27 Til að sporna gegn þessu hafa verið settar lagareglur, meðal annars refsiákvæði sem 

																																																								
23 Björg Thorarensen (n. 8) 309. 
24 Gunnar G. Schram (n. 13) 539. 
25 Björg Thorarensen (n. 8) 310. 
26 sama heimild. 
27 Stephan Hurwitz, Den danske kriminalret: Speciel del (2. útg., Gad 1962) 307. 
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ætlað er að vernda borgarana í innbyrðis samskiptum þeirra.28 Árið 1869 voru sett almenn 

hegningarlög fyrir Ísland og komu lögin í stað harðneskjulegrar og fornlegrar refsilöggjafar 

einveldistímans sem var orðin úrelt og samrýmdist ekki þeim refsihugmyndum sem voru í 

gangi. Nýju hegningarlögin voru á margan hátt nútímalegri og fólu í sér framþróun, bæði 

lagatæknilega og efnislega.29 Lögin voru þýðing á hinum dönsku hegningarlögum frá 1866 

með lítils háttar breytingum.30 Í ákvæði 230. gr. sem staðsett var í 23. kapitula laganna, var 

fjallað um þjófnað og gripdeild. Samkvæmt ákvæðinu var það talinn stórþjófnaður ef þjófur 

greip til vopna eða braust inn í hús manna eða herbergi að næturlagi með því að klifra yfir hús, 

vegg eða girðingu. Sama átti við ef að farið var inn um glugga eða önnur þess háttar op, eða 

læðst var inn í skjóli nætur í þjófnaðartilgangi. Um friðhelgi heimilisins var svo fjallað í 21. 

kafla laganna í ákvæði 223. gr. Þar sagði orðrétt:  

„Hver sem raskar friðhelgi heimilisins með því að ryðjast heimildarlaust inn í híbýli 
annars manns, eða að synja að fara út úr þeim, þegar skorað er á hann að gjöra það, 
skal sæta sektum allt að 100 rd. eða einföldu fangelsi allt að 3 mánuðum.“31 
 

Samkvæmt ákvæðinu var talið að ef maður ruddist óboðinn inn í hús annars manns, eða hann 

neitaði að fara þegar hann var beðin um að gera það, var friðhelgi heimilisins raskað. Andlag 

ákvæðisins náði einungis til híbýla annars manns og var ekki eins víðtækt og það er í núverandi 

ákvæði um húsbrot sbr. 231. gr. hgl.32 Íslensku hegningarlögin frá 1869 giltu til lengri tíma og 

með aukinni þróun á réttarkerfi Íslendinga og breytingum samfélagsins jókst þörfin fyrir ný 

hegningarlög. 33  Allsherjarnefnd Alþingis setti þá fram árið 1939 frumvarp til almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940, sem hafði að geyma miklar breytingar frá lögunum sem sett höfðu 

verið árið 1869.34 Frumvarpið var byggt á dönsku hegningarlögunum nr. 126 frá 15. apríl 1930 

en einnig var horft til annarrar erlendrar refsilöggjafar og frumvarpa til refsilaga, með hliðsjón 

af því hvernig löggjöf myndi henta best hér á landi.35  

 

Í 264. gr. dönsku hegningarlaganna frá 1930 var ákvæði um vernd einkasvæða (staðarfriðar) 

en brot gegn ákvæðinu var kallað húsbrot eða „húsfriðarbrot“ sem lýsti sér í tveimur 

myndum.36 Samkvæmt því átti í fyrsta lagi að refsa þeim sem rauf húsfriðinn með því að 

																																																								
28 Gunnar G. Schram (n. 9) 536. 
29 Þórður Sveinsson, „Hegningarlögin 1869“ (2001) 54 Úlfljótur 617, 618. 
30 sama heimild 623. 
31 Lovsamling for Island (Höst 1868) 227. 
32 Kjartan Gunnarsson (n. 7) 183. 
33 Þórður Sveinsson (n. 23) 618. 
34 Alþt. 1939, A-deild, 394. 
35 sama heimild, 45. 
36 Waaben (n. 23) 242. 



	 7 

þröngva sér inn í hús annars manns, húsnæði eða skip eða á annan stað sem ekki er 

aðgengilegur almenningi, en í öðru lagi þeim sem synjaði að fara þaðan þrátt fyrir áskorun þar 

um.37 Í fyrri flokknum eru nefnd tilvik þar sem refsinæmið er bundið við það að hin lýsta 

háttsemi hafi rofið friðhelgi heimilisins að því tilskildu að háttsemin sé ólögmæt. Hvort sú sé 

raunin í gefnu tilviki, þá verður samkvæmt ákvæðinu að skoða hvort háttsemin hafi að 

einhverju leyti farið yfir mörk þess sem almennt er þolað. Að öðru leyti er refsinæmið háð því 

að staðurinn sé ekki aðgengilegur almenningi.38 Eins og komið hefur fram, var frumvarpið sem 

varð að nýjum hegningarlögum nr. 19/1940 samið með hliðsjón af dönsku hegningarlögunum 

frá 15. apríl 1930. Þann 12. febrúar 1940 voru hegningarlögin fyrir Ísland sett og eru þau ein 

helsta meginheimildin á sviði refsiréttar.39 Lögin eru hluti af þeirri löggjöf sem ætlað er að 

vernda friðhelgi einkalífs en í XXV. kafla laganna er æru og einkalífi veitt sérstök refsivernd.40 

Í ákvæði 231. gr. hgl. er að finna ákvæði, sambærilegt við fyrrgreint ákvæði 264. gr. dönsku 

hegningarlaganna, og verður ákvæðinu gerð nánari skil í eftirfarandi umfjöllun.  

 

4. Almennt um ákvæði 231. gr. hgl.  
Samkvæmt ákvæði 231. gr. hgl. um húsbrot er refsivert að ryðjast inn í hús eða niður í skip 

annars manns eða annan óheimilan stað en einnig að synja að fara þaðan burt ef skorað er á 

mann að gera það. Ákvæðið er meðal þeirra ákvæða sem skipað er í kafla XXV. hgl. sem 

vernda friðhelgi einkalífs og er felld refsiábyrgð á þá sem brjóta gegn ákvæðinu.41 Refsinæmi 

ákvæðisins er háð því að staðurinn sé ekki aðgengilegur almenningi en þess er þó ekki krafist 

að staðurinn hafi verið læstur. Hugtakið heimildarlaust, styður svo við afmörkun ákvæðis 231. 

gr. hgl. með því að vera grundvöllur fyrir heildstæðu mati á hegðun og tilgangi viðkomandi, 

lengd dvalar, tegund staðarins, eðli og umfangi almennrar umferðar um staðinn og fleira.42 

 

Afmörkun hins refsiverða samkvæmt 231. gr. hgl. getur valdið nokkrum vangaveltum og er 

því ástæða til að aðgreina hvers konar stað leitað er inn í. Að því leyti hvað varðar staði eins 

og til dæmis hús, einkahúsnæði þar með talið stigahús, stök herbergi, sumarhús, farartæki og 

fleiri staði, telst þetta skilyrði uppfyllt.43 Þá má nefna að íbúðarhúsnæði hafa verið talin njóta 

																																																								
37 Hurwitz (n. 28) 307. 
38 sama heimild. 
39 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð 1 (Háskólaútgáfan 1999) 16. 
40 „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu“ (n. 2). 
41 sama heimild. 
42 Waaben (n. 23) 242. 
43 Hurwitz (n. 28) 307. 
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betri verndar en stigagangar, port og garðar, þar sem það getur tæpast talist refsivert að fara inn 

um opin eða lokuð hlið sem ferðamaður eða til dæmis áhugamaður um fornar byggingar eða 

umhverfi.44 Frekari takmörkun liggur ennfremur í því að sá sem hefur orðið sér úti um aðgang 

að staðnum hafi þröngvað sér inn í hann. Í því felst að unninn hafi verið bugur á vissri 

líkamlegri mótspyrnu.45 Að lokum er refsinæmi samkvæmt 231. gr. hgl. einnig bundið við að 

viðkomandi synjar að fara brott af svæðinu, þrátt fyrir áskorun þar að lútandi, óháð því hvort 

það sé opið almenningi, til dæmis opnu svæði, og ennfremur háð því hvort viðkomandi hafi 

fengið leyfi til aðgangs að svæðinu með venjubundnum hætti.46  

 

Í eftirfarandi umfjöllun mun verða farið yfir dómaframkvæmd og þannig reynt að sýna hvernig 

ákvæði 231. gr. hgl. hefur verið beitt í framkvæmd. Farið verður yfir Hæstaréttar- og 

héraðsdóma þar sem fyrrgreint ákvæði kemur fyrir. Fjöldi héraðsdóma er nokkur en þrátt fyrir 

að héraðsdómar hafi verið taldir hafa minna fordæmisgildi heldur en dómar Hæstaréttar geta 

dómar héraðsdóms, ef þeim er ekki áfrýjað, verið góð vísbending um með hvaða hætti 

dómstólar meðhöndli hvert mál fyrir sig og hvernig varpa á ljósi á ákveðin ágreiningsefni.47 

Höfundur telur því að þeir styðji nokkuð vel við umfjöllun ritgerðarinnar um ákvæði 231. gr. 

hgl. þar sem í mörgum þeirra er að finna góða og skýra umfjöllun dómstóla um hvernig túlka 

beri ákvæðið og hvernig reynt hefur á það í framkvæmd.48 

 

5. Að hverju beinist refsivernd samkvæmt ákvæði 231. gr. hgl.? 
5.1. Hús, skip og aðrir staðir sem ekki eru aðgengilegir almenningi 

Þar sem ákvæði 231. gr. hgl. er skipað í kafla með ákvæðum sem vernda friðhelgi einkalífs 

hefur því einkum verið ætlað að taka til húsnæðis eða staða í einkaeigu.49 Á síðari tímum hefur 

ákvæðið þó einnig verið talið taka til staða eða húsnæðis í opinberru eigu sem ekki eru 

aðgengilegir almenningi.50 Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 16. febrúar 2011 í máli nr. S-

149/2010, var um það deilt hvort þingpallar Alþingishússins við Austurvöll væru opinber 

staður sem ekki væri aðgengilegur almenningi í skilningi 231. gr. hgl.  

																																																								
44 Waaben (n. 23) 242. 
45 Jónatan Þórmundsson, „Brot gegn friðhelgi einkalífs“ (n. 5) 157. 
46 Hurwitz (n. 28) 309. 
47 Jón Steinar Gunnlaugsson, Um fordæmi og valdmörk dómstóla. (Háskólinn í Reykjavík 2003) 60. 
48 Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði: Grundvöllur laga - réttarheimildir (Hið íslenzka bókmenntafélag 2007) 
193. 
49 Waaben (n. 23) 232. 
50 Hurwitz (n. 28) 307. 
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S-149/2010: Þar höfðu ákærðu ruðst í heimildarleysi inn í Alþingishúsið í 
mótmælaskyni á meðan á þingfundi stóð og ráðist að þingvörðunum með ofríki og 
hótun um ofbeldi. Með framferði sínu höfðu ákærðu rofið friðhelgi Alþingis og 
starfsfrið og var öryggi Alþingis talin hætta búin. Háttsemi þeirra var talin varða 
við 231. gr. hgl. Í héraðsdómi kom fram að samkvæmt 57. gr. stjskr., þá hefði 
almenningur ávallt á meðan á þingfundi stendur, átt aðgang um tilteknar dyr 
þinghússins og upp á áheyrendapallinn. Samkvæmt því væri 231. gr. hgl. ekki ætlað 
að taka til slíkra staða. Einnig var bent á að samkvæmt 11. gr. reglna um aðgang 
og umgengni í þinghúsinu, væri aðgangur að þingpöllum opin öllum. Ákærðu voru 
því ekki talin hafa farið inn í almannarýmið í heimildarleysi og voru þau sýknuð af 
broti gegn 231. gr. hgl.  

 
Í forsendum fyrir niðurstöðum héraðsdóms í framangreindu máli var vísað til meginreglu 57. 

gr. stjskr., um að þingfundir skuli haldnir í heyranda hljóði. Samkvæmt reglunni væri aðgangur 

að þingpöllum öllum opinn og því hefðu ákærðu ekki farið inn í þinghúsið í heimildarleysi. 

Samkvæmt niðurstöðu dómsins er ljóst að 231. gr. hgl. tekur ekki til opinberra staða sem 

almenningur hefur aðgang að.  

 

5.2. Mannvirki  

Samkvæmt orðalagi ákvæðis 231. gr. hgl. nær andlag þess yfir hús, skip eða annan óheimilan 

stað. Hús og skip eru algeng dæmi um staði sem verndaðir eru fyrir umgangi og dvöl 

óviðkomandi manna en þó nær gildisvið ákvæðisins einnig yfir hvers konar mannvirki og 

farartæki og meðal annars eftirfarandi staði: Verkstæði, verksmiðju, vinnusvæði, vinnuvél, 

geymslu, kjallara, bílskúr, sumarhús, tjald, lóð, garð, bifreið, flugvél, vinnuvél, skip eða bát. 

Þó ekki sé um tæmandi talningu að ræða, þá eiga þessir staðir það sameiginlegt að ná allir undir 

gildissvið 231. gr. hgl.51 Í ritgerðinni verða nefndir nokkrir dómar þar sem brot gegn slíkum 

stöðum hefur verið talið húsbrot samkvæmt 231. gr. hgl. 

 

Fyrst má nefna áhugaverðan dóm Héraðsdóms Reykjaness 10. júní 2015 í máli nr. S-138/2015. 

Dómurinn er áhugaverður að því leyti að þar skilgreinir héraðsdómur hvað teljist vera 

mannvirki í skilningi 231. gr. hgl. Í málinu hafði ákærði ruðst inn á fótboltavöll sem girtur var 

hárri girðingu og lokaður almenningi og taldi ákærði skilyrði ákvæðisins ekki uppfyllt þar sem 

vafasamt væri að telja fótboltavöll mannvirki. Héraðsdómur féllst ekki á þetta heldur staðfesti 

dómstóllinn að í skilningi 231. gr. hgl. teldist fótboltavöllur mannvirki. 

S-138/2015: Ákærði hafði ruðst í heimildarleysi inn á knattspyrnuvöll Stjörnunnar 
á meðan á leik stóð og þurfti að fjarlægja hann af vellinum. Í niðurstöðu 
héraðsdóms var vísað til þess að samkvæmt 2. gr. laga nr. 160/2010 um mannvirki, 

																																																								
51 Kjartan Gunnarsson (n. 7) 183. 
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væri fótboltavöllur mannvirki, en lögin giltu um öll mannvirki sem reist eru ofan 
jarðar eða neðan. Samkvæmt lögunum teldist fótboltavöllur mannvirki og væru 
skilyrði 231. gr. hgl. uppfyllt. Ákærði var því sakfelldur fyrir brot gegn 231. gr. 
hgl.  
 

Í forsendum fyrir niðurstöðu Héraðsdóms var vísað til þess að svipuð sjónarmið ættu við þegar 

einhver kemst yfir sundlaugarveggi eða girðingar og nýtir sér sundlaug í skjóli nætur sbr. 

dómur Héraðsdóms Suðurlands 14. desember 2009 í máli nr. S-591/2009. Í því máli höfðu 

nokkur ungmenni farið að næturlagi og utan opnunartíma inn á sundlaugarsvæði og notað 

aðstöðu laugarinnar. Fyrir það voru þau sakfelld fyrir brot gegn 231. gr. hgl.  

 

Af framangreindu verður ráðið að fari menn inn á afgirt svæði, sem ekki eru ætluð almenningi 

nema á tilætluðum tímum um aðgengi, þá getur slík háttsemi uppfyllt skilyrði 231. gr. hgl. til 

að teljast húsbrot.  

 

5.3. Aðrir óheimilir staðir 

Áður hafa verið nefndir í dæmaskyni staðir sem eiga það allir sameiginlegt að ná undir 

gildissvið ákvæðis 231. gr. hgl. Þegar dómar Hæstaréttar- og héraðsdóms eru skoðaðir má sjá 

að húsbrot getur beinst gegn hinum ýmsu stöðum og er því ekki einungis takmarkað við 

íbúðarhús eða þess háttar húsnæði.52 Í eftirfarandi umfjöllun verða nefndir nokkrir dómar þar 

sem brot hefur beinst gegn öðrum stöðum en íbúðarhúsnæði og verið talið uppfylla skilyrði 

231. gr. hgl. til að teljast húsbrot. Fyrst ber að nefna Hrd. 18. maí 2000 í máli nr. 85/2000, þar 

sem ákærðu fóru í heimildarleysi inn í sumarhús.  

Hrd. 85/2000: Ákærðu höfðu ruðst með hunda sína í heimildarleysi inn í sumarhús 
þar sem fjölskylda ókunnug ákærðu dvaldi. Þeir sinntu ekki fyrirmælum 
húsráðanda um að yfirgefa húsið, heldur réðust á húsráðanda tilefnislaust. Fyrir 
háttsemi sína voru ákærðu sakfelldir fyrir brot gegn 231. gr. og 217. gr. hgl.  

 
Í dómi Héraðsdóms Norðurlands eystra 28. febrúar 2008 í máli nr. S-415/2006, ruddust ákærðu 

inn í eldhús á veitingastað.  

S-415/2006: Ákærðu ruddust í heimildarleysi inn í eldhús á veitingastað Bautans 
þar sem þeir veittust að starfsmanni. Í dóminum var bent á að ákærðu hlaut að vera 
ljóst að þeim væri ekki heimill aðgangur að greindum hluta veitingastaðarins og 
voru þeir sakfelldir fyrir brot gegn 231. gr. hgl.  

 
Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 4. mars 2015 í máli nr. S-37/2015, ruddist ákærði í 

heimildarleysi að næturlagi inn í leikskóla ásamt fjórum öðrum einstaklingum og hélt þar til 

																																																								
52 Hurwitz (n. 28) 307. 
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uns lögregla kom á vettvang. Fyrir háttsemi sína var ákærði sakfelldur fyrir brot gegn 231. gr. 

hgl.  

 

Að lokum má nefna dóm Héraðsdóms Vestfjarða 6. maí 2015 í máli nr. S-22/2015. Þar fóru 

ákærðu í heimildarleysi inn í bifreið sem stóð á bifreiðastæði og stálu úr henni munum. Fyrir 

það voru ákærðu sakfelldir fyrir brot gegn 231. gr. og 244. gr. hgl. 

 

Í framangreindum dómum voru húsbrot ákærðu framin á hinum ýmsu stöðum sem allir ná undir 

gildissvið ákvæðis 231. gr. hgl. Þrátt fyrir að undir gildissvið ákvæðis 231. gr. hgl. falli ýmis 

mannvirki og farartæki, þá geta slíkir staðir verið mismunandi.53 Talið hefur verið að ákvæði 

231. gr. hgl. takmarkist við lokaða staði. Þar af leiðandi hafa aðgengilegir staðir eins og til 

dæmis stigagangar í fjölbýlishúsum, ruslageymslur og aðrar geymslur, garðar eða lóðir 

umhverfis hús, sem almenningur kemst auðveldlega inn á, verið taldir falla utan gildisviðs 231. 

gr. hgl., ef ákvæði lögreglusamþykkta ná til slíkra staða.54  

 

5.4. Jarðir, landareignir og opnar lóðir 

Um óræktuð svæði á víðavangi eins og jarðir, landareignir eða opnar lóðir, hefur verið talið að 

þau geti aðeins talist andlag brots samkvæmt 231. gr. hgl. ef þau eru þannig afgirt að hver sem 

er geti ekki fyrirhafnarlaust gengið inn á þau. Einnig er gerð sú krafa að þar sé jafnvel gefið 

skýrt til kynna með áletrun á umferðarskilti eða á annan hátt að óviðkomandi aðgangur inn á 

svæðið sé bannaður.55 Í dómi Héraðsdóms Austurlands 30. nóvember 2006 í máli nr. S-

112/2006, var fjallað um þetta. Þar höfðu ákærðu ruðst inn á vinnusvæði álversins á 

Reyðarfirði. 

S-112/2006: Í málinu var umrædd álverslóð afgirt og á girðinguna höfðu verið fest 
skilti með reglulegu millibili með áletrun bæði á íslensku og ensku um að 
óviðkomandi væri bannaður aðgangur. Sannað var að umrædd girðing var lítil og 
engin fyrirstaða við inngöngu ákærðu inn á lóðina, sem ýmist stikuðu yfir 
girðinguna eða smeygðu sér inn fyrir hana á milli tveggja víra. Svæðið var því ekki 
talið uppfylla skilyrði um að vera lokað og læst og þótti sýnt að hver sem er gat 
gengið fyrirhafnarlaust inn á það. Samkvæmt því voru ákærðu sýknuð af broti gegn 
231. gr. hgl.  

 
Í ofangreindu máli var um vinnusvæði að ræða en á slíkum svæðum eru oftar en ekki staðsettar 

vinnuvélar. Samkvæmt 231. gr. hgl. er óheimilt að ryðjast inn í hús eða skip annars manns eða 

																																																								
53 Eiríkur Tómasson, Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar opinberra mála. (Úlfljótur 2000) 38. 
54 Jónatan Þórmundsson, „Brot gegn friðhelgi einkalífs“ (n. 5) 158. 
55 Waaben (n. 23) 243. 
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annan óheimilan stað. Þó að það komi ekki fram í ákvæðinu sjálfu, þá hafa vinnuvélar verið 

taldar óheimill staður og hefur engu verið talið breyta þó girðingar séu ekki í kringum þær eða 

skilti um að óviðkomandi sé bannaður aðgangur á þeim stað sem snýr út á víðavang sbr. 

ummæli í dómi Héraðsdóms Suðurlands 8. september 2008 í máli nr. S-322/2008. 

S-322/2008: Þar voru sjö mótmælendur ákærðir fyrir að hafa farið inn á lokað 
vinnusvæði við Hellisheiðarvirkjun og ennfremur fyrir að hafa klifrað í 
heimildarleysi upp á stjórnhús jarðborsins „Týs“ og hafist þar við í nokkra stund. 
Ákærðu töldu sig hafa verið á svæði sem opið væri almenningi, þar sem engar 
merkingar hafi verið þar sem þau komu að jarðbornum, um að óviðkomandi væri 
bannaður aðgangur. Í rökstuðningi héraðsdóms fyrir niðurstöðu sinni var vísað til 
orðalags 231. gr. hgl. um að óheimilt sé að ryðjast heimildarlaust inn í hús, skip 
eða annan óheimilan stað. Benti dómurinn á að jarðborinn væri sannarlega óheimill 
staður og breytti engu þar um þó að girðingar hafi ekki verið í kringum hann eða 
skilti á þeim stað sem sneri út á víðavang. Um mikið mannvirki væri að ræða og 
væri enginn munur á slíku mannvirki og húsi eða skipi. Tekið var fram að til að 
fara inn í slík mannvirki þyrftu menn leyfi nema um opinberar byggingar væri að 
ræða og þær opnar almenningi á nánar skilgreindum tíma. Þar sem ekkert í 
umhverfi jarðborsins gaf slíkt til kynna eins og ákærðu héldu fram voru ákærðu 
sakfelld fyrir brot gegn 231. gr. hgl.  
 

Til stuðnings niðurstöðu sinni vísaði héraðsdómur til meginreglu eignaréttar sbr. 72. gr. stjskr. 

um að eignir manna séu friðhelgar og samkvæmt reglunni þurfi leyfi til að umgangast þær af 

óviðkomandi. Enda þótt ákærðu hafi ekki verið sérstaklega bönnuð för um jarðborinn, eða að 

ekki var sérstaklega tekið fram að ekki væri um opinberan vettvang að ræða, höfðu þau enga 

heimild til að fara upp í hann. Til samanburðar við þetta mál má einnig nefna Hrd. 19. 

nóvember 2009 í máli nr 252/2009. Þar hafði ákærði verið sakfelldur af héraðsdómi fyrir 

húsbrot samkvæmt 231. gr. hgl. fyrir að hafa við mótmælaaðgerðir sem hann tók þátt í klifrað 

í heimildarleysi upp í byggingarkrana sem staðsettur var við Hellisheiðarvirkjun og hafst þar 

við í skamma stund. Í héraðsdómi var byggt á því að þar sem kraninn tilheyrði starfsemi 

Hellisheiðarvirkjunar hefði ákærði þurft að afla sér heimildar til að klifra upp í hann sbr. 72. 

gr. stjskr. Í Hæstarétti var hins vegar ekki fallist á sömu niðurstöðu og í héraðsdómi og kom 

eftirfarandi þar fram. 

Hrd. 252/2009: Ákærði krafðist frávísunar á grundvelli þess að háttsemi hans ætti 
ekki undir ákvæði 231. gr. hgl. Með því að kraninn hafi verið á víðavangi og enginn 
hefði búið í byggingarkrananum, væri hvorki hægt að telja kranann hús né skip. Í 
málinu lá fyrir að ákærði fór ekki inn í stýrishús kranans og hafði hann komið 
sjálfviljugur niður eftir skamma stund. Hæstiréttur féllst ekki á með ákæruvaldinu 
að sú háttsemi að „klifra upp í“ kranann félli undir verknaðarlýsingu ákvæðis 231. 
gr. hgl. og var ákærði sýknaður af kröfum ákæruvaldsins um brot gegn ákvæðinu.  

 
Af niðurstöðu í framangreindu máli má draga þá ályktun að gerð er sú krafa samkvæmt orðalagi 

231. gr. hgl., um að viðkomandi hafi farið inn á stað sem honum er óheimilt. Í samræmi við 
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það, telur höfundur niðurstöðu dómsins rétt túlkaða, um að ákærði hafi með háttsemi sinni ekki 

framið húsbrot samkvæmt ákvæðinu, þar sem að ákærði fór ekki inn í stýrishús kranans umrætt 

sinn. 

 

6. Verknaður samkvæmt ákvæði 231. gr. hgl.  
Ákvæði 231. gr. hgl. hefur að geyma tvo verknaðarliði. Fyrri verknaðarliður ákvæðisins felur 

í sér það að ryðjast heimildarlaust inn í hús eða niður í skip en sá seinni felur í sér það að synja 

að fara þaðan þegar skorað er á mann að gera það.  

 

Undir fyrri verknaðarliðinn falla tilvik þar sem refsinæmið er bundið við að hin lýsta háttsemi 

hafi rofið friðhelgi heimilisins að því tilskildu að háttsemin sé ólögmæt. Seinni 

verknaðarliðurinn nær yfir tilvik þar sem refsinæmið er eingöngu bundið við að viðkomandi 

synjar að fara burt þrátt fyrir áskorun um það.56 Í eftirfarandi umfjöllun verður fjallað um þessa 

verknaðarliði 231. gr. hgl., með hliðsjón af dómaframkvæmd er varðar húsbrot. Þannig verður 

reynt að varpa ljósi á það hvers konar háttsemi eða verknaður telst húsbrot samkvæmt 

ákvæðinu og hvernig dómstólar hafa túlkað ákvæðið í framkvæmd.  

 

6.1. Að ryðjast heimildarlaust inn í hús eða niður í skip 

Samkvæmt þessum fyrri verknaðarlið 231. gr. hgl. er refsinæmið bundið við að friðhelgi 

heimilisins hafi verið rofin. Hvort sú sé raunin í gefnu tilviki þá verður að skoða hvort háttsemin 

hafi að einhverju leyti farið yfir mörk þess sem almennt er þolað. Að öðru leyti er refsinæmið 

háð því að staðurinn sé ekki aðgengilegur almenningi.57 Þegar húsbrot beinist gegn stöðum svo 

sem; húsi, húsnæði, herbergi, stigagangi, skipi, bifreið o.fl., telst þetta skilyrði vera uppfyllt. 

Að öðru leyti miðast ákvæðið einnig við garð eða afgirt svæði þótt sú birtingarmynd sé óljós. 

Frekari takmörkun liggur ennfremur í því að sá sem hefur orðið sér úti um aðgang að staðnum 

hafi ruðst inn á hann í heimildarleysi.58 

 
Ákvæði 231. gr. hgl. tekur ekki fram hvernig túlka eigi sögnina að ryðjast inn, þar-eð hvort 

nóg sé að maður laumist inn á stað í heimildarleysi eða hvort verknaðurinn krefjist 

einhverskonar annarra verknaðaraðferða.59 Talið hefur verið að samkvæmt almennri málvenju 

																																																								
56 Kjartan Gunnarsson (n. 7) 183. 
57 Hurwitz (n. 28) 308. 
58 sama heimild. 
59 Kjartan Gunnarsson (n. 7) 184. 
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sem telja verður að lagaákvæðið styðst við felst í sögninni að ryðjast inn, að vinna þurfi bug á 

vissri líkamlegri mótspyrnu.60 Í því felst að sá sem ætlar sér í heimildarleysi inn á annars manns 

stað þurfi að hafa nokkuð fyrir því og jafnvel getur komið til þess að beita þurfi hinum ýmsu 

aðferðum svo sem að grípa þurfi til verkfæra til að geta fullframið verknaðinn. Aðferðir eins 

og að ryðjast inn og jafnvel ryðja mönnum úr vegi, brjóta upp hurð, mölva rúðu, klifra inn um 

glugga eða ryðjast inn um svaladyr, eru allt dæmi um aðferðir sem sjá má í dómaframkvæmd. 

Hafa þær verið taldar uppfylla verknaðarlýsingu samkvæmt 231. gr. hgl. til að teljast húsbrot.61 

Í eftirfarandi umfjöllun verða nefndir nokkrir Hæstaréttar- og héraðsdómar þar sem 

mismunandi verknaðarlýsing samkvæmt ákvæðinu kemur fyrir. Fyrst verður nefndur Hrd. 3. 

apríl 2002 í máli nr. 539/2002. 

Hrd. 539/2002: Ákærði var sakfelldur fyrir kynferðisbrot og húsbrot með því að 
hafa í heimildarleysi um nótt ruðst inn í íbúð konu með því að klifra inn um 
stofuglugga. Þegar inn var komið hafði hann lagst ofan á konuna og reynt að hafa 
samræði við hana á meðan hún svaf. Með háttsemi sinni braut hann gegn friðhelgi 
heimilis konunnar og kynfrelsi hennar og var hann sakfelldur fyrir brot gegn 231. 
gr. og 196. gr. hgl.  
 

Í framangreindu máli var ekki fallist á rök ákærða um að hann hafi verið velkominn inn í 

íbúðina, þar sem samþykki konunnar eða annar lagagrundvölllur um það lá ekki fyrir. 

Verknaður hans var því talinn upfylla verknaðarlýsingu 231. gr. hgl. Svipuð atvik voru í Hrd. 

4. júní 2009 í máli nr. 694/2008.  

Hrd. 694/2008: Ákærði hafði ruðst í heimildarleysi inn í hús með því að klifra inn 
um glugga á efri hæð hússins og farið því næst inn í svefnherbergi á neðri hæð og 
átt kynferðislega við 5 ára stúlku sem þar svaf. Þar sem fingrafar fannst innan á 
rúðu og skófar í gluggakistu, ásamt því að búið var að losa stormjárn á glugga og 
gluggaskeyting hafði dottið af, var talið sannað að ákærði hafi farið inn í húsnæðið 
og var hann sakfelldur fyrir brot gegn 231. gr. og. 1. mgr. 202. gr. hgl.  
 

Einnig má sjá dóm Héraðsdóms Suðurlands 4. maí 2012 í máli nr. S-191/2012, þar sem húsbrot 

ákærða fólst í því að spenna upp hurð. 

S-191/2012: Ákærði var sakfelldur fyrir brot á 231. gr. og 257. gr. hgl., fyrir að 
hafa farið heimildarlaust inn í sumarhús, með því að spenna þar upp hurð með 
kúbeini ásamt því að valda skemmdum á hurð bústaðarins og kom lögregla að 
ákærða sofandi í bústaðnum.  
 

Í sambærilegum Hrd. 7. mars 2014 í máli nr. 162/2014, braut ákærði gler í útidyrahurð og ruddi 

sér þannig leið inn: 

																																																								
60 Hurwitz (n. 28) 308. 
61 Jónatan Þórmundsson, „Brot gegn friðhelgi einkalífs“ (n. 5) 158. 
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Hrd. 162/2014: Ákærða var gefið að sök að hafa ruðst heimildarlaust inn í íbúð 
barnsmóður sinnar og fyrrverandi sambýliskonu, með því að brjóta gler í 
útidyrahurð og þegar inn var komið veittist hann að henni. Fyrir það var hann 
sakfelldur fyrir brot gegn 231. gr., 1. mgr. 217. gr. og 257. gr. hgl.  
 

Í framangreindum dómum má sjá, að verknaðaraðferðir allra ákærðu kröfðust einhverrar 

fyrirhafnar þar sem ákærðu fóru ekki inn í húsnæðið á auðveldan hátt, heldur klifruðu eða 

notuðu verkfæri til að ryðja sér leið heimildarlaust inn í húsnæðið.  

 

Í dómi Héraðsdóms Reykjaness 10. júní 2015 í máli nr. S-138/2015, var fjallað um það hvað 

fælist í sögninni að „ryðjast“ samkvæmt 231. gr. hgl. en ákærði hafði ruðst í heimildarleysi inn 

á fótboltavöll.  

S-138/2015: Í Héraðsdómi var talið að þegar ákærði hagnýtti sér færi sem hann 
vissi að ekki var ætlað honum og hljóp inn um hlið fótboltavallarins, sem skilið 
hafði verið eftir opið, inn á fótboltavöllinn, sem honum var ljóst að hann hafði ekki 
heimild til að fara inn á, væri háttsemin „að ryðjast í heimildarleysi“ samkvæmt 
231. gr. hgl. uppfyllt.  

 
Af þessu má draga þá ályktun að sögnin að ryðjast, hefur ekki verið túlkuð svo þröngt að í því 

felist eingöngu að brjótast um, þrengja sér, troðast eða brjóta sér leið til þess að um húsbrot sé 

að ræða, heldur einnig sú háttsemi að fara hljóðlega inn á stað í heimildarleysi og jafnvel þótt 

gengið hafi verið inn um opnar dyr sbr. Hrd. 6. maí 1993 í máli nr. 440/1992. 

Hrd. 440/1992: Þar var ákærði sakfelldur fyrir húsbrot og tilraun til þjófnaðar en 
hann hafði farið inn í húsið um ólæstar dyr þvottahúss. Þar sem að mótstöðulaus 
för um ólæstar dyr inn í íbúðarhús fellur undir ákvæði 231. gr. hgl. var ákærði 
sakfelldur fyrir brot gegn ákvæðinu.  
  

Til samræmis við þetta má nefna Hrd. 2. maí 2002 í máli nr. 52/2002. Þar ruddist ákærði 

heimildarlaust inn í ólæsta íbúð.  

Hrd. 52/2002: Ákærði ruddist í heimildarleysi inn í íbúð konu og átti við hana 
kynferðislega eftir að hafa ekið henni heim í leigubifreið sinni. Aðspurður sagðist 
hann hafa snúið aftur að heimili konunnar til að skila henni eyrnalokki sem hann 
hafði fundið í bifreiðinni. Sannað var að dyrnar að íbúð konunnar voru ólæstar og 
þótti sannað að ákærði hefði farið óboðinn inn í íbúðina. Með háttsemi sinni braut 
ákærði gegn friðhelgi heimilis konunnar og kynfrelsi hennar og var sakfelldur fyrir 
brot gegn 231. gr. og 196. gr. hgl.  
 

Óhætt er að telja niðurstöðu í framangreindum málum í samræmi við framangreinda umfjöllun 

um hvað teljist vera húsbrot samkvæmt 231. gr. hgl. þar sem verknaðir ákærðu uppfylla öll þau 

skilyrði sem þarf til þess. Þá má einnig draga þá ályktun af dómaframkvæmd að það hefur enga 

þýðingu varðandi niðurstöður mála þó að aðaldyr húsnæðis séu ólæstar sbr. dómur Héraðsdóms 

Austurlands 26. janúar 2007 í máli nr. S-158/2006. 
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S-158/2006: Ákærði hafði ruðst í heimildarleysi inn í íbúðarhús þar sem hann beitti 
konu sem svaf í rúmi sínu kynferðislegu áreiti. Fyrr um kvöldið hafði verið haldin 
gleðskapur í bílskúr hússins og bar ákærði fyrir sig að hann hafi talið konuna gefa 
honum til kynna fyrr um kvöldið að hún ætlaðist til þess að hann kæmi inn í húsið 
síðar um nóttina. Í héraðsdómi var ekki fallist á þau rök. Engu breytti varðandi 
niðurstöðu málsins að ekki hafði verið amast við veru hans í bílskúrnum, eða 
ferðum fólks á salerni í anddyri, fyrr um nóttina þegar gleðskapurinn var í gangi, 
enda hafði gleðskapurinn verið yfirstaðinn þegar atvikið átti sér stað. Þá hafði það 
enga þýðingu þó að aðaldyr hússins voru ólæstar eftir að gleðskapurinn var 
yfirstaðinn. Talið var sannað að ákærði hafði farið óboðinn inn í íbúðarhúsið um 
nóttina og var hann sakfelldur fyrir brot gegn. 231. gr. hgl.  
 

Höfundur telur niðurstöðu í framangreindum dómi rétta og í samræmi við aðra 

dómaframkvæmd sem farið hefur verið yfir. Héraðsdómur féllst ekki á það að konan hafi gefið 

ákærða til kynna fyrr um kvöldið að hann væri velkominn inn í húsið síðar um nóttina. Það er 

í samræmi við fyrri umfjöllun um að viðkomandi þurfi að geta sýnt fram á að hann hafi fengið 

samþykki rétts aðila eða að hann hafi annan lagagrundvöll fyrir háttsemi sinni, ef ekki er um 

ásetning til húsbrotsins að ræða.62 Þar sem slíkt samþykki konunnar lá ekki fyrir má telja 

háttsemi ákærða rétt heimfærða sem húsbrot samkvæmt 231. gr. hgl.  

 

Til hliðsjónar framangreindri umfjöllun um að för manns um ólæstar útidyr falli undir ákvæði 

231. gr. hgl. þá má einnig sjá af dómaframkvæmd að það virðist ekki skipta máli um hvaða dyr 

húsnæðis farið er inn um. Dómstólar hafa talið það brot gegn ákvæðinu þó farið sé inn í 

húsnæði inn um svaladyr. Á þetta hefur reynt í nokkrum málum og verða nú nefndir tveir 

héraðsdómar. Fyrst ber að nefna dóm Héraðsdóms Reykjaness 21. nóvember 2013 í máli nr. 

S-616/2013. 

S-616/2013: Þar ruddist ákærði í heimildarleysi inn um svaladyr á stofu og inn í 
íbúð fyrrverandi unnustu sinnar þar sem hann réðst á hana. Þegar ákærði kom hafði 
hann hringt dyrabjöllunni ítrekað en fyrrverandi unnusta hans hafði ekki viljað 
opna fyrir honum. Þegar hún hafi ætlað að athuga hvort ákærði væri fyrir utan hafi 
hún heyrt hann brjótast inn um svaladyrnar og sá svo að ákærði var kominn inn í 
íbúðina. Ákærði var talin hafa ráðist inn á heimili fyrrverandi unnustu sinnar á 
ófyrirleitinn hátt, þar sem hún mátti telja sig óhulta og var hann sakfelldur fyrir 
brot gegn 231. gr. hgl.  
 

Í dómi Héraðsdóms Reykjaness 26. nóvember 2014 í máli nr. S-377/2014, var um samskonar 

atvik að ræða.  

S-377/2014: Barnsmóðir ákærða hafði sofnað inni í stofu en vaknað við það að 
svaladyrum, sem voru lokaðar en ólæstar, var „rykkt“ upp með látum. Í málinu lá 
fyrir að ákærða hafði ekki verið boðið að koma inn í húsnæðið og að barnsmóðir 

																																																								
62 Hurwitz (n. 28) 309. 
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hans hafi ekki átt von á honum umrætt sinn. Aðspurður um húsbrotið sagðist ákærði 
hafa farið á heimili brotaþola í því skyni að ná í dót sem hann hafi átt en honum 
hafi ekki verið boðið inn. Héraðsdómur féllst ekki á þau rök ákærða að hann hafi 
haft heimild til þess að fara inn í íbúð brotaþola og breytti þar engu um að hann 
hafi átt þar einhverja muni eða hugsanlega enn verið skráður á leigusamning. Þá 
var það ekki talið jafngilda samþykki að brotaþoli hafi vaknað og reist sig upp 
þegar ákærði kom að svaladyrunum. Talið var sannað að ákærði hafi sjálfur opnað 
ólæstar svaladyr íbúðar brotþola og farið heimildarlaust inn og var hann sakfelldur 
fyrir brot gegn 231. gr. hgl.  
 

Í báðum þessum málum réðust ákærðu inn á heimili fyrrverandi sambýliskonu eða barnsmóður 

sinnar og töldu sig hafa fulla heimild til þess að fara inn á þeim forsendum eða vegna þess að 

þeir hafi átt þar einhverja muni. Af dómunum verður ráðið að dómstólar gera strangar kröfur 

til þess að viðkomandi hafi fengið samþykki húsráðanda fyrir því að koma inn í húsnæðið og 

breyti engu þó viðkomandi hafi átt einhverja muni eða hugsanlega enn verið skráður á 

leigusamning eða búið í húsnæðinu áður. Einnig styður við niðurstöðuna það sem áður hefur 

komið fram að það hafi engin áhrif á niðurstöður mála þó gerandi hafi komið að ólæstum eða 

opnum dyrum og gengið beint inn.  

 

6.2. Hleypt inn á stað eða húsnæði af öðrum en húsráðanda  

Í samræmi við 231. gr. hgl. hefur það verið talið húsbrot þegar sá óboðni fær einhvern annan 

en brotaþola til að hleypa sér inn í húsnæði.63 Hugsa má sér að þetta eigi helst við í málum er 

varða íbúðir í fjölbýlishúsum, þar sem auðvelt er fyrir geranda að fá einhvern annan íbúa eða 

einhvern annan til að hleypa sér inn í stigagang og öðlast þannig greiðari leið að íbúð brotaþola. 

Einnig hefur það verið talið húsbrot þegar sá óboðni hefur komist inn í húsnæði með því að 

afla sér sviksamlegs aðgangs með því að villa á sér heimildir og láta líta út fyrir að um lögmætt 

erindi hafi verið að ræða, til dæmis með því að þykjast vera á vegum einhvers viðgerðar-

fyrirtækis og þurfi að fá brotaþola til að hleypa sér inn í húsnæði sitt. 64  Til hliðsjónar 

framangreindri umfjöllun má nefna Hrd. 29. janúar 2009 í máli nr. 93/2008.  

Hrd. 93/2008: Þar fékk ákærða Y húsráðanda með blekkingum til að hleypa sér 
inn á heimili hans á meðan meðákærðu biðu fyrir utan húsið. Skömmu síðar hleypti 
ákærða Y meðákærðu inn um inngang í sameign þaðan sem ákærðu ruddust í 
sameiningu inn á heimili A til að ráðast á hann. Fyrir háttsemi sína voru ákærðu öll 
sakfelld fyrir brot gegn 231. gr. hgl. en ákærða Y var sakfelld fyrir hlutdeild í 
húsbroti meðákærðu sbr. 22. gr. hgl. 
 

																																																								
63 Waaben (n. 23) 242. 
64 Jónatan Þórmundsson, „Brot gegn friðhelgi einkalífs“ (n. 5) 158. 
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Í framangreindu máli samþykkti brotaþoli að hleypa ákærðu Y inn á heimili sitt. Hins vegar 

gafst honum ekki kostur á að veita einnig meðákærðu samþykki sitt um inngöngu inn á heimili 

sitt, þar sem hann vissi ekki af þeim fyrir utan. Ákærða Y sem hleypti meðákærðu inn í 

húsnæðið hafði sagt brotaþola að hún væri ein á ferð og fékk þannig brotaþola með blekkingum 

til að hleypa sér og meðákærðu inn. Höfundur er sammála niðurstöðu dómsins og telur háttsemi 

þeirra allra rétt heimfærða sem húsbrot samkvæmt 231. gr. hgl. Niðurstaðan er einnig í 

samræmi við fyrri umfjöllun um að það sé húsbrot samkvæmt. 231. gr. hgl. ef samþykki 

húsráðanda eða annar lagalegur grundvöllur liggur ekki fyrir, þar sem samþykki húsráðanda í 

þessu tilfelli lá ekki fyrir um að ákærðu kæmu öll inn á heimili hans.  

 

6.3. Heimildarlaus för leigusala um leiguhúsnæði 

Samkvæmt 231. gr. hgl. er óheimilt að ryðjast inn í húsnæði annars manns og skiptir engu hvort 

um sé að ræða leiguhúsnæði í eigu aðila. Í samræmi við 71. gr. stjskr. á húsráðandi alltaf rétt á 

því að vera í friði á sínu heimili og synja öðrum um aðgang að því. Réttur manna til að dveljast 

á heimili sínu takmarkast þó af almennum reglum um eignarrétt og til dæmis afleiðingum 

vanefnda á leigusamningi. 65  Það hefur hins vegar verið talið brot á friðhelgi heimilisins 

samkvæmt 71. gr. stjskr. þegar leigusali ryðst óvænt í heimildarleysi inn á heimili leigjanda og 

telur sig vera í fullum rétti til aðgangs að því vegna eignarhalds síns.66 Í þeim tilfellum hefur 

reynt á það hvort leigusali hafi framið húsbrot samkvæmt 231. gr. hgl. Af dómaframkvæmd 

má einnig sjá að komið hafa upp tilvik þar sem leigusali eða aðrir á hans vegum mæta á heimili 

leigjanda með hótanir um að framkvæma útburð, í stað þess að rifta leigusamningi á eðlilegan 

hátt. Í því sambandi má nefna að samkvæmt 1. mgr. 41. gr. húsaleigulaga nr. 36/199467, á 

leigusali rétt á aðgangi að hinu leigða húsnæði með hæfilegum fyrirvara. Einnig getur eigandi 

fengið umráð húsnæðis með útburði og er það sýslumaður sem framkvæmir slíkt samkvæmt 

72. gr. laga nr. 90/1989 um aðför.68 

 

Eftirfarandi þrír héraðsdómar varða tilvik þar sem reynt hefur á það hvort leigusali hafi með 

háttsemi sinni framið húsbrot samkvæmt 231. gr. hgl. Fyrst ber að nefna dóm Héraðsdóms 

Vesturlands 4. október 2011 í máli nr. S-359/2010. Þar var leigusali ákærður fyrir að hafa ruðst 

í heimildarleysi inn í íbúðarhús og hafa ekki orðið við kröfu leigjandans um að fara út.  

																																																								
65 Gunnar G. Schram (n. 13) 539. 
66 Björg Thorarensen (n. 8) 310. 
67 Húsaleigulög, nr. 36/1994. Hér eftir skammstafað húsaleigulög. 
68 Lög um aðför, nr. 90/1989. Hér eftir skammstafað lög um aðför. 
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S-359/2010: Ákærða var þinglýstur eigandi fasteignarinnar og þegar hún kom í 
húsnæðið umrætt sinn var G, sambýliskona leigjanda fasteignarinnar heima. 
Ágreiningur hafði risið vegna leigumálans og lauk því máli með réttarsátt sem kvað 
á um að Þ ætti að víkja af eigninni fyrir tilskilinn tíma. Fyrir dómi kannaðist ákærða 
við að hafa gengið inn í íbúðarhúsið umrætt sinn, þrátt fyrir að G hafi ekki viljað 
hleypa sér inn. Ákærða sagðist hafa komið til að gæta að því hvort íbúarnir væru 
fluttir úr húsinu og taldi sig hafa fullt leyfi sem eiganda húsnæðisins til að fara þar 
inn. Þar sem henni hafi verið gróflega misboðið vegna vanefnda af hálfu leigutaka 
húsnæðisins hefði hún tilkynnt G um að fólk á hennar vegum kæmi degi síðar til 
að framkvæma útburð íbúanna úr húsinu. Í héraðsdómi kom fram að ákærða hefði 
þurft að koma í húsnæðið með hæfilegum fyrirvara samkvæmt 41. gr. 
húsaleigulaga. Þar sem hún gerði það ekki var hún talin hafa rofið friðhelgi 
heimilisins sbr. 71. gr. stjskr. og var hún sakfelld fyrir brot gegn. 231. gr. hgl.  
 

Af niðurstöðu framangreinds máls má draga þá ályktun að ef leigusali gerir ekki boð á undan 

sér og ryðst í heimildarleysi inn á heimili leigjandans, þá getur háttsemi hans uppfyllt skilyrði 

231. gr. hgl. til að teljast húsbrot.  

 

Í dómi Héraðsdóms Vesturlands 4. október 2011 í máli nr. S-117/2011, voru fjórir menn 

ákærðir fyrir húsbrot, fyrir að hafa í sameiningu ruðst heimildarlaust inn í íbúðarhús. Mál þetta 

var rekið samhliða ofangreindu máli S-359/2010, á hendur eiginmanni og syni ákærðu í því 

máli, en þeir höfðu komið á hennar vegum til að framkvæma útburð.  

S-117/2011: Atvik máls voru þau að eftir að íbúi hússins hafði synjað ákærðu 
inngöngu spennti einn hinna ákærðu upp bakdyr hússins og í framhaldi ruddust 
mennirnir inn í íbúðarhúsið. Samkvæmt réttarsátt hafði leigutaki húsnæðisins 
gengist undir að rýma eignina fyrir ákveðin tíma. Í héraðsdómi var tekið fram að á 
grundvelli þeirrar aðfararheimildar hefði eigandi hússins getað fengið umráð 
húsnæðisins með útburði samkvæmt 72. gr. laga um aðför. Ákærðu var þó með 
öllu óheimilt að hlutast sjálfir til um að eignin væri rýmd og voru þeir sakfelldir 
fyrir brot gegn 231. gr. hgl.  
 

Í framangreindu máli var við ákvörðun refsingar litið til þess að brotið var gegn friðhelgi 

heimilisins sbr. 71. gr. stjskr. en á hinn bóginn horfði það til skýringar á framgöngu ákærða að 

leigutaki hafði virt að vettugi skuldbindingu um að rýma eignina. Er sú athugasemd líklegast í 

samræmi við áðurnefnt sjónarmið um að réttur manna til að dveljast á heimili sínu takmarkist 

af almennum reglum um eignarrétt og þá afleiðingum vanefnda á leigusamningi.69 

 
Í dómi Héraðsdóms Norðurlands eystra 13. nóvember 2008 í máli nr. S-170/2008, má finna 

hliðstætt mál. Þar voru þrír menn á vegum leigusala ákærðir fyrir húsbrot fyrir að hafa ruðst í 

heimildarleysi inn á heimili leigjanda og haft í hótunum við hann um útburð. 

																																																								
69 Gunnar G. Schram (n. 13) 539. 
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S-170/2008: Í héraðsdómi var talið að samkvæmt 1. mgr. 41. gr. húsaleigulaga, 
hafi leigusalinn ekki átt rétt til aðgangs að íbúðinni fyrirvaralaust og án samráðs 
við leigjandann. Ekkert samkomulag hafði verið gert á milli ákærðu og leigjandans 
um að ákærðu kæmu á heimili hans þennan dag. Ekki var fallist á að mennirnir þrír 
hefðu farið inn í íbúðina í skoðunarferð, heldur var talið að þeir hefðu farið inn á 
heimili leigjandans til að skipta um læsingu að íbúðinni og koma leigjandanum út. 
Samkvæmt 72. gr. laga um aðför, höfðu ákærðu enga heimild til að framkvæma 
sjálfir útburð. Þegar litið var til þess hversu mikilvægt öryggi heimilisins er 
hverjum manni þótti háttsemi ákærðu alvarleg en leigjandinn þurfti að standa úti í 
garði á meðan mennirnir athöfnuðu sig inni á heimili hans. Með háttsemi sinni 
brutu ákærðu gegn friðhelgi heimilisins sbr. 71. gr. stjskr. og voru sakfelldir fyrir 
brot gegn. 231. gr. hgl.  
 

Í framangreindu máli var við vörn málsins byggt á því að orðalag 231. gr. hgl. áskilji 

valdbeitingu og nokkra líkamlega aflsbeitingu. Héraðsdómur féllst ekki á þau rök, heldur vísaði 

til þess að íslenskir dómstólar hafa litið svo á, að sá hafi gerst sekur um húsbrot sem fer óboðinn 

inn í annars manns hús, án atbeina eða samþykkis húsráðanda, sbr. dómur Hæstaréttar 8. maí 

2008 í máli nr. 82/2008. Þar hafði ákærði farið ölvaður að næturlagi, inn í húsnæði án atbeina 

eða samþykki húsráðanda og var hann fyrir það sakfelldur fyrir húsbrot samkvæmt 231. gr. 

hgl.  

 

6.4. Að neita að yfirgefa vettvang þegar skorað er á mann að gera það 

Í seinni verknaðarlið 231. gr. hgl. felst sú háttsemi að maður neitar að yfirgefa vettvang þegar 

hann er beðinn um að gera það. Refsinæmið er eingöngu bundið við að viðkomandi synjar að 

fara á brott af svæðinu, þrátt fyrir áskorun þar að lútandi, óháð því hvort það sé opið 

almenningi, til dæmis opnu svæði, og ennfremur óháð því hvort viðkomandi hafi fengið leyfi 

til aðgangs að svæðinu með venjubundnum hætti.70 Í eftirfarandi umfjöllun verða skoðaðir 

nokkrir Hæstaréttar- og héraðsdómar, þar sem reynt hefur á þennan síðari verknaðarlið 231. gr. 

hgl. Fyrst ber að nefna Hrd. 10. apríl 1992 í máli nr. 259/1991, þar sem ákærði neitaði að 

yfirgefa leigubifreið.  

Hrd. 259/1991: Ákærði ruddist inn í leigubifreið þar sem hann tók sér sæti í 
framsætinu og skipaði leigubifreiðastjóranum að aka sér. Leigubifreiðastjórinn 
tilkynnti ákærða að hann væri í biðtúr og marg ítrekaði við hann að fara út úr 
bifreiðinni. Þrátt fyrir það neitaði ákærði að fara og veittist að 
leigubifreiðastjóranum með líkamlegu ofbeldi. Fyrir háttsemi sína var ákærði 
sakfelldur fyrir brot gegn 231. gr. hgl. og 217. gr. hgl.  
 

Í öðrum Hrd. frá 18. maí 2000 í máli nr. 85/2000, var háttsemi ákærðu talin uppfylla skilyrði 

um húsbrot samkvæmt 231. gr. hgl.  

																																																								
70 Hurwitz (n. 28) 307. 
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Hrd. 85/2000: Ákærðu höfðu ruðst með hunda sína í heimildarleysi inn í sumarhús 
þar sem fjölskylda ókunnug ákærðu dvaldi og sinntu þeir ekki fyrirmælum 
húsráðanda um að yfirgefa staðinn, heldur réðust á húsráðanda tilefnislaust. Fyrir 
háttsemi sína voru ákærðu sakfelldir fyrir brot gegn 231. gr. hgl. og 217. gr. hgl.  
 

Einnig má sjá dóm Héraðsdóms Austurlands frá 6. desember 2006 í máli nr. S-110/2006. Þar 

neitaði hópur mótmælenda að yfirgefa skrifstofu.  

S-110/2006: Átta erlendir mótmælendur voru ákærðir fyrir húsbrot með því að 
ryðjast í heimildarleysi inn á skrifstofu verkfræðistofu og synja að fara þaðan þegar 
starfsmenn fyrirtækisins skoruðu á ákærðu að gera það. Starfsmennirnir höfðu 
einnig tjáð ákærðu að þau væru ekki velkomin inn á skrifstofuna. Þrátt fyrir það 
réðst hópurinn heimildarlaust inn fyrir móttökuborð skrifstofunnar og inn á 
sameiginlega starfsmannaaðstöðu, fundarherbergi og skrifstofu og reyndi að loka 
sig þar inni. Einnig ruddust þau inn á vinnusvæði starfsmanna og skimuðu þar inn 
í skjalageymslu og prentherbergi. Þegar lögregla kom á vettvang var fólkið búið að 
yfirgefa staðinn. Fyrir háttsemi sína voru ákærðu sakfelld fyrir brot gegn 231. gr. 
hgl.  
 

Þá má einnig nefna að ef hinn brotlegi hefur ekki farið eftir ítrekuðum fyrirmælum húsráðanda 

eða annars manns um að yfirgefa vettvang, hefur stundum þurft að kalla til lögreglu til að 

fjarlægja hinn brotlega af vettvangi sbr. Hrd. 15. nóvember 2007 í máli nr. 260/2007.  

Hrd. 260/2007: Þar hafði ákærði framið tvö húsbrot á heimili fyrrverandi 
eiginkonu sinnar á sama árinu. Í fyrra tilvikinu var hann komin út úr húsinu áður 
en lögregla kom á staðinn. Í síðari tilvikinu synjaði hann að yfirgefa íbúðina þrátt 
fyrir áskorun fyrrverandi eiginkonu sinnar um að gera það og dvaldi í íbúðinni þar 
til lögregla handtók hann og færði hann af vettvangi. Ákærði var sakfelldur fyrir 
brot gegn. 231. gr. hgl. 
 

Niðurstöður framangreindra dóma telur höfundur vera í samræmi við þau atriði sem fjallað 

hefur verið um varðandi seinni verknaðarlið 231. gr. hgl. að neita að yfirgefa vettvang sé skorað 

á mann um það. Eiga dómarnir það sameiginlegt að ákærðu í málunum sinntu ekki fyrirmælum 

húsráðanda um að hverfa af vettvangi. Til samanburðar má þó nefna dóm Héraðsdóms 

Suðurlands 6. júní 2006 í máli nr. S-177/2006. Þar var ákærða sýknuð af broti gegn 231. gr. 

hgl. þrátt fyrir að hún hafi í engu sinnt boðum húsráðanda um að yfirgefa staðinn.  

S-177/2006: Ákærða hafði ruðst heimildarlaust inn um þvottahússdyr á heimili 
fyrrverandi sambýlismanns síns og barnsföður og hafði í engu sinnt boðum 
sambýliskonu hans um að fara burt. Eftir að henni var ljóst að búið var að hringja 
í lögreglu yfirgaf hún heimilið. Í málinu lá fyrir að áður en umrætt atvik átti sér 
stað höfðu gengið deilur um umgengnisrétt ákærðu við son hennar sem bjó á 
heimilinu hjá föður sínum en þó hafði ekki verið lagt bann við umgengni hennar 
við hann. Í héraðsdómi var ákærða talin hafa verið í lögmætum erindagjörum vegna 
barns síns þegar hún kom og á þeim grundvelli var hún sýknuð af broti gegn 231. 
gr. hgl. 
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Niðurstaða í framangreindum dómi er athyglisverð að því leyti að samkvæmt fyrri umfjöllun 

þarf samþykki húsráðanda eða annar lagalegur grundvöllur að liggja fyrir ef ekki er um húsbrot 

samkvæmt 231. gr. hgl. að ræða. 71 Ákærða sem kom inn á heimilið í óþökk húsráðanda og olli 

með því uppnámi var hins vegar ekki talin hafa brotið gegn 231. gr. hgl. Einnig vekur það 

athygli höfundar varðandi niðurstöðu málsins að það hafði áhrif á niðurstöðuna að ákærða var 

komin til að hitta barn sitt sem bjó á heimilinu og gefur orðalagið „í lögmætum erindagjörðum“ 

í dóminum tilefni til vangaveltna um hvort þau tilvik geti komið upp þar sem húsbrot megi 

réttlæta með vísan til ástæðna sem þessara. Hér vegast á tvenn sjónarmið þar-eð friðhelgi þess 

foreldris sem barnið býr hjá og þess foreldris sem ekki hefur forsjá barnsins og er rétt er víkja 

stuttlega að þeim sjónarmiðum. Það er ekki sjálfgefið að einstaklingur, jafnvel þótt hann eigi 

barn í umsjá annars aðila, í þessu tilviki barnsföður; geti komið óboðinn inn á heimili, sem ætti 

að njóta friðhelgi samkvæmt 71. gr. stjskr., en augljóslega með þeim hætti er sá friður rofinn. 

Í samhengi við þetta má nefna að friðhelgi fjölskyldunnar nýtur verndar og er lögfest í 1. mgr. 

71. gr. stjskr. og 8. gr. MSE en með ákvæðinu er fjölskyldunni tryggður réttur til samveru, 

forsjá og uppeldi barna sinna. Samkvæmt því eiga börn og foreldrar sem ekki eru í samvistum 

rétt á að njóta gagnkvæms umgengnisréttar og er sá réttur verndaður í ákvæðum barnalaga nr. 

76/2003.72 Eðlilegt væri að álíta að einstaklingur sem ekki fer með forræði hafi takmarkaða 

umgengni hvað þetta varðar og þurfi því að leita leyfis til að koma og heimsækja barnið sitt á 

heimili þess aðila sem forræðið hefur. Ef skerða á rétt manna til að njóta fjölskyldulífs þarf 

skýrar lagaheimildir samkvæmt 3. mgr. 71. gr. stjskr. og 2. mgr. 8. gr. MSE. Þar sem það er 

aðeins á valdsviði dómara og lögmæltra stjórnvalda að ákvarða um slíkt, geta menn ekki tekið 

lögin í sínar hendur og skert þessa friðhelgi. Af framansögðu er því óvarlegt að réttlæta húsbrot 

á grundvelli umgengnisréttar og í samræmi við réttindi þess sem fer ekki með forræðið. 

Niðurstaða ofangreinds máls var sú að ákærða var ekki talin hafa ruðst inn í húsið í umrætt sinn 

og kom fram í dóminum að þrátt fyrir að verulegar líkur voru á að ákærða hafi í þessu tilviki 

farið inn í húsið án heimildar, var ekki augljóst að ákærða hafi ekki gert boð á undan sér á þeim 

tíma er hún birtist á staðnum. Þar af leiðandi var ekki hægt að sakfella hana fyrir húsbrot 

samkvæmt 231. gr. hgl.  

 

																																																								
71 Jónatan Þórmundsson, „Brot gegn friðhelgi einkalífs“ (n. 5) 159. 
72 Gunnar G. Schram (n. 13) 540. 
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7. Sakarforræði samkvæmt ákvæði 242. gr. hgl.  
Í a. lið 2. tl. 242. gr. hgl. kemur fram að húsbrot samkvæmt 231. gr. hgl. sæta ákæru eftir kröfu 

þess manns sem misgert er við. Rannsókn máls verður því ekki hafin nema samkvæmt kröfu 

brotaþola sbr. 3. mgr. 52. gr. sml. Einnig kemur fram í 1. mgr. 144. gr. laga um meðferð 

sakamála nr. 88/200873, að ef höfðun sakamáls er háð því skilyrði að krafa sé um það gerð, 

skuli það aðeins gert að kröfu brotaþola. Í þessu felst að, þegar tekin er skýrsla af 

brotaþola/kæranda í málum þar sem höfðun sakamáls er háð kröfu brotaþola, verður að vera 

bókað með skýrum hætti að brotaþoli krefjist þess að sakamál verði höfðað á hendur kærða.74 

Af því leiðir að ef krafa brotaþola liggur ekki skýrt fyrir, getur rannsókn málsins verið hætt sbr. 

4. mgr. 52. gr. sml. Til hliðsjónar við framangreinda umfjöllun má nefna dóm Hrd. 29. apríl 

2014 í máli nr. 251/2014. Þar voru málshöfðunarskilyrði samkvæmt a. lið. 2. tl. 242. gr. hgl. 

talin uppfyllt.  

Hrd. 251/2014: Kærður var úrskurður héraðsdóms þar sem ákæru um húsbrot á 
hendur X var vísað frá héraðsdómi. Ákærði krafðist frávísunar málsins vegna 
húsbrots á þeim grundvelli að málshöfðunarskilyrðum samkvæmt a. lið. 2. tl. 242. 
gr. hafi ekki verið fullnægt þar sem ekki hafi komið fram málshöfðunarkrafa frá 
húsráðanda. Í Hæstarétti var ekki fallist á frávísunarkröfu ákærða þar sem í málinu 
lá skýrlega fyrir að húsráðandi hefði við skýrslugjöf lögreglu farið fram á refsingu 
á hendur ákærða vegna þess sem gerst hefði. Samkvæmt því voru 
málshöfðunarskilyrði a. liðar 2. tl. 242. gr. talin uppfyllt.  

 
Við skýrslugjöf húsráðanda hjá lögreglu daginn eftir meint brot í framangreindu máli, gaf hann 

meðal annars skýrslu vegna ætlaðs húsbrots og kvaðst hann halda heimili í umræddri íbúð. 

Aðspurður um hvort hann færi fram á refsingu á hendur ákærða vegna þess sem gerst hefði 

umrætt sinn svaraði hann játandi en í því fólst krafa um að sakamál yrði höfðað á hendur ákærða 

vegna brotanna. Af dóminum verður ráðið að gerðar eru strangar kröfur um að það komi skýrt 

fram í refsikröfu húsráðanda hjá lögreglu, að hann fari fram á refsingu á hendur ákærða vegna 

húsbrots sbr. 3. mgr. 52. gr. sml. og 144. gr. sml.  

 

Þá skiptir einnig máli að í 3. mgr. 144. gr. sml., kemur fram að heimild til þess að bera fram 

kröfu um málshöfðun samkvæmt 1. mgr. sama ákvæðis, falli niður sé krafa ekki gerð innan sex 

mánaða frá því að sá sem heimildina hefur fékk vitneskju um þann sem sekur kann að vera um 

hina refsiverðu háttsemi. Umfjöllun um þetta má sjá í Hrd. 14. nóvember 2013 í máli nr. 

389/2013. Þar var ákæru um húsbrot samkvæmt 231. gr. hgl. vísað frá héraðsdómi á þeim 

																																																								
73 Lög um meðferð sakamála, nr. 88/2008. Hér eftir skammstafað sml. 
74 Fyrirmæli ríkissaksóknara (Sigríður J. Friðjónsdóttir) til ákærenda um málshöfðun að kröfu brotaþola rs 
1/2014, 10. janúar 2014. 
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grundvelli að ekki hafi legið fyrir skýr refsikrafa þess sem misgert var við innan sex mánaða 

frestsins sem tiltekinn er í 3. mgr. 144. gr. sml.  

Hrd. 389/2013: Í málinu var brot ákærða framið 11. ágúst 2011 og var tekin skýrsla 
af kæranda sama dag. Í samantekt af skýrslutökunni kom ekki fram að kærandi 
hafði sett fram kröfu um að sakamál yrði höfðað gegn ákærða. Dómari hlustaði þá 
á yfirheyrsluna sjálfa en krafan kom heldur ekki fram í upptökunni. Þann 13. júlí 
2012 gerði brotaþoli hins vegar refsikröfu á hendur kærða í skýrslutöku hjá 
lögreglu. Í dómi Hæstaréttar var tekið fram að þótt fallist væri á með ákæruvaldinu 
að kærandi hafi í fyrstu skýrslutöku borið fram kæru á hendur ákærða fyrir umrædd 
brot, hafi ekki komið þar fram að hún krefðist þess að sakamál yrði höfðað á hendur 
honum vegna þeirra og því var skilyrði 1. mgr. 144. gr. sml. ekki fullnægt. Þegar 
úr því hafi verið bætt 11 mánuðum síðar hafi hinn lögbundni sex mánaða 
málshöfðunarfrestur samkvæmt 3. mgr. 144. gr. sml. verið liðinn. Hæstiréttur 
staðfesti því niðurstöðu héraðsdóms um frávísun ákæru um húsbrot samkvæmt 
231. gr. hgl. 

 
Framangreindur dómur Hæstaréttar, felur í sér breytingu frá fyrri túlkun réttarins, sem fram 

kemur í Hrd. 10. apríl 1992 í máli nr. 259/1991.75  Þar var maður ákærður fyrir húsbrot 

samkvæmt 231. gr. hgl. fyrir að hafa ruðst inn í leigubifreið og neitað að fara út þrátt fyrir 

ítrekuð tilmæli leigubifreiðastjórans.  

Hrd. 259/1991: Við yfirheyrslu hjá lögreglu 22. október 1998, kvaðst A, 
leigubifreiðastjórinn kæra manninn fyrir þessa háttsemi. Tveimur dögum síðar 
ítrekaði A kæruna. Við munnlegan málflutning fyrir Hæstarétti var fjallað um það 
hvort með þessu væri fullnægt áskilnaði a. liðar. 2. tl. 242. gr. hgl., en verjandi 
ákærða mótmælti því að ný yfirlýsing A kæmist að í málinu. Samdægurs var A 
kvödd fyrir dóm og spurð að því hvort hún gerði kröfu um að ákærða yrði refsað 
fyrir að hafa ruðst inn í bifreiðina og neitað að fara út úr henni, þegar hún hefði 
skoraði á hann að gera það og svaraði A því játandi. Í Hæstarétti var því talið að 
áskilnaði a. liðar. 2. tl. 242. gr. hgl. væri fullnægt og var fallist á niðurstöðu 
héraðsdóms og ákærði sakfelldur fyrir brot gegn 231. gr. hgl. 
 

Niðurstaða í framangreindu máli var einnig áréttuð í Hrd. 6. maí 1993 í máli nr. 440/1992.  

Hrd. 440/1992: Þar hafði ákærði ruðst inn í húsnæði um ólæstar dyr. Í héraðsdómi 
var kröfu um sakfellingu eftir 231. gr. hgl. vísað frá dómi á þeim grundvelli að 
refsikrafa húsráðanda hafi komið fram of seint. Refsikrafan hafði komið fram 19. 
nóvember en ákæran var dagsett 10. nóvember. Í samræmi við niðurstöðu í máli 
Hrd. 259/1991, féllst Hæstiréttur ekki á rök héraðsdóms um að refsikrafan hafi 
komið fram of seint og var ákærði sakfelldur fyrir brot gegn 231. gr. hgl.  
 

Í framangreindu máli kom fram í héraðsdómi að þegar málið var höfðað þá lá ekki fyrir 

refsikrafa af hálfu húsráðanda á hendur ákærða fyrir húsbrotið en slík krafa kom fyrst fram við 

aðalmeðferð málsins. Í rökstuðningi héraðsdóms fyrir frávísun á refsikröfunni kom fram að 

skilja yrði 242. gr. hgl. svo að óheimilt sé að höfða opinbert mál á hendur manni fyrir húsbrot 

																																																								
75 sama heimild. 
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samkvæmt 231. gr. hgl. nema refsikrafa liggi þá fyrir. Hæstiréttur féllst ekki á að refsikrafan 

hafi komið fram of seint, enda liðu aðeins níu dagar þar til refsikrafa húsráðanda kom fram. 

 

Þegar rætt er um sakarforræði í málum er varða brot gegn 231. gr. hgl. er mikilvægt að hafa 

það í huga að ákvæðið verndar hagsmuni bæði einstaklinga og lögaðila. Mannréttindadómstóll 

Evrópu hefur talið, líkt og á við um heimili manna, að undir vernd 8. gr. MSE falli starfsstöðvar 

og vinnustaðir manna.76 Íslenskir dómstólar hafa einnig tekið fram að bæði einstaklingar og 

lögaðilar geta gert kröfu um opinbera ákæru samkvæmt a. lið. 2. tl. 242. gr. hgl., sbr. einnig 

Hrd. 19. nóvember 2009 í máli nr. 252/2009.  

Hrd. 252/2009: Ákærði reisti frávísunarkröfu sína í héraðsdómi á því að skilyrði 
a. liðar 2. tl. 242. gr. hgl. væru ekki uppfyllt þar sem þeir sem lagt hafi fram kæru 
á hendur ákærða í málinu voru lögpersónur en ekki menn. Ákærði byggði kröfu 
sína á því að samkvæmt ákvæðinu gæti lögpersóna ekki lagt fram opinbera ákæru, 
þar sem það væri einungis gert ráð fyrir að brot gegn 231. gr. hgl. sæti opinberri 
ákæru eftir kröfu þess „manns“ sem misgert var við. Í Hæstarétti var ekki fallist á 
þetta, heldur var tekið fram að samkvæmt eðli máls og langri dómvenju njóta bæði 
einstaklingar og lögpersónur verndar eftir ákvæði 231. gr. hgl. Með hliðsjón af því 
ber að skilja a. lið. 2. tl. 242. gr. hgl. svo að eftir hljóðan þess geti bæði einstaklingar 
og lögpersónur gert kröfu um opinbera ákæru. Frávísunarkröfu ákærða frá 
héraðsdómi var því hafnað.  
 

Einnig má nefna dóm Héraðsdóms Reykjavíkur 16. febrúar 2011 í máli nr. S-149-2010. Þar 

féllst héraðsdómur ekki á rökstuðning ákærða um frávísun málsins á þeim grundvelli að 

samkvæmt a. lið 2. tl. 242. gr. hgl. væri skrifstofustjóri Alþingis ekki bær til að gera refsikröfu 

um húsbrot samkvæmt 231. gr. hgl. Í héraðsdómi var vísað til þess að samkvæmt 11. gr. laga 

nr. 55/1991 um þingsköp Alþingis, væri skrifstofustjórinn stöðu sinnar vegna bær til þess af 

hálfu Alþingis að gera refsikröfu fyrir brot gegn 231. gr. hgl. þar sem hann bæri ábyrgð á rekstri 

Alþingis og hefði æðsta vald í stjórnsýslu þess ásamt því að hafa umsjón með eignum þess í 

umboði forseta.  

 

Af framangreindri umfjöllun verður dregin sú ályktun að hafi húsbrot samkvæmt 231. gr. hgl. 

verið framið, verður sá sem misgert er við, einstaklingur eða lögaðili að leggja fram skýra 

refsikröfu sbr. 2. tl. 242. gr. hgl., um að mál sé höfðað á hendur ákærða fyrir húsbrot. Einnig 

verður refsikrafan að vera sett innan tilskilins tíma sbr. 3. mgr. 144. gr. sml. Ef framangreindum 

skilyrðum er öllum fullnægt, þá er ekkert því til fyrirstöðu að mál sé höfðað á hendur ákærða 

fyrir húsbrot samkvæmt 231. gr. hgl., ella getur máli verið vísað frá dómi sbr. niðurstaða í dómi 

																																																								
76 Björg Thorarensen (n. 8) 311. 
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Héraðsdóms Vestfjarða 22. apríl 2014 í máli nr. S-74/2013. Þar kom ekki fram krafa af hálfu 

húsráðanda um málshöfðun í samræmi við ofangreint og var því ákærulið er varðaði húsbrot 

samkvæmt 231. gr. hgl. vísað frá héraðsdómi.  

 

8. Sakartæming og samspil lagaákvæða í málum er varða húsbrot 
Sakartæming er það þegar eitt refsiákvæði tæmir sök gagnvart öðru refsiákvæði. Í því felst að 

það ákvæði sem tæmir sök tekur þá yfir alla sökina gagnvart öðru eða öðrum ákvæðum þegar 

að fleiri en eitt afbrot eru framin með einum eða fleiri verknaði. Þegar verknaðarlýsingar 

tveggja eða fleiri refsiákvæða taka til eins og sama afbrotsins getur orðið árekstur refsiákvæða. 

Þá er annaðhvort hægt að beita báðum (öllum) ákvæðunum saman um afbrotið þannig að brotin 

séu virt sem ein heild, eða annað (eitt) þeirra tæmi sökina.77 Húsbrot samkvæmt 231. gr. hgl. 

getur stundum verið framið samhliða fleiri refsiverðum brotum eða jafnvel sem undanfari 

annars brots til dæmis þjófnaðar, ráns, líkamsárásar eða nauðgunar. Almenn túlkun er að 

ákvæði 244. gr. hgl. um þjófnað tæmi sök gagnvart ákvæði 231. gr. hgl. um húsbrot.78 Sama á 

við þegar húsbrot hefur verið framið í þeim tilgangi að ræna þar mann, þá tæmir ákvæði 252. 

gr. hgl. um rán sök gagnvart ákvæði 231. gr. hgl. um húsbrot sbr. Hrd. 21. júní 2010 í máli nr. 

27/2010.  

Hrd. 27/2010: Þar höfðu ákærðu ruðst inn á heimili A til að stela verðmætum en 
þegar A kom óvænt heim réðust þeir á hann og rændu hann. Ákvæði 252. gr. hgl. 
um rán var talið tæma sök gagnvart 231. gr. hgl. um húsbrot. 
 

Þegar húsbrot hefur verið framið samhliða fleiri afbrotum skiptir máli hvenær ásetningur til 

húsbrotsins hefur stofnast. Ef ásetningur til þjófnaðar eða annarra brota stofnast ekki fyrr en 

eftir að húsbrotið hefur verið framið, þá ber að beita öllum ákvæðunum saman, þar sem um 

nokkur sjálfstæð brot er að ræða. 79  Til frekari útskýringar um þetta verða í eftirfarandi 

umfjöllun nefndir nokkrir dómar Hæstaréttar þar sem framangreint kemur fyrir. Fyrst ber að 

nefna Hrd. 26. febrúar 1981 í máli nr. 218/1980.  

Hrd. 218/1980: Þar hafði ákærði ruðst inn í íbúð þar sem hann hann dvaldi til næsta 
dags og stal hann úr íbúðinni peningum og skartgripum. Sannað var að ákærði hafði 
ruðst í heimildarleysi inn í íbúðina en þó var ekki talið sannað að hann hafi í fyrstu 
gert það í þjófnaðarskyni. Ákærði var því sakfelldur fyrir brot gegn 231. gr. og 244. 
gr. hgl.  
 

																																																								
77 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (Bókaútgáfa Orator 1992) 284. 
78 Kjartan Gunnarsson (n. 7) 184. 
79 Jónatan Þórmundsson, „Einkenni auðgunarbrota: Tengsl þeirra innbyrðis og við önnur brot“ (2008) 58 
Tímarit lögfræðinga 403, 422. 
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Einnig má nefna Hrd. 6. maí 1993 í máli nr. 440/1992. Þar var ákærði sakfelldur fyrir brot gegn 

bæði 231. gr. og 244. gr. hgl., þar sem ásetningur til þjófnaðar skapaðist ekki fyrr en eftir að 

ákærði hafði framið húsbrotið.  

 

Í Hrd. 7. mars 2014 í máli nr. 162/2014, var ákærði sakfelldur fyrir húsbrot, eignaspjöll og 

líkamsárás.  

Hrd. 162/2014: Ákærði hafði ruðst heimildarlaust inn í íbúð barnsmóður sinnar og 
fyrrverandi sambýliskonu en þegar inn var komið réðst hann á konuna. Fyrir það 
var hann sakfelldur fyrir brot gegn 231. gr., 1. mgr. 217. gr. og 257. gr. hgl.  
 

Af dómaframkvæmd má sjá að þegar verknaðarlýsing nær bæði til ákvæðis 231. gr. hgl. og 

ákvæða sérlaga eða jafnvel ákvæða lögreglusamþykkta, þá geta skapast þær aðstæður að 

ákvæði sérlaga tæmi sök gagnvart 231. gr. hgl. Þetta má sjá í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 

15. febrúar 2010 í máli nr. S-583/2009.  

S-583/2009: Þar höfðu ákærðu farið í heimildarleysi inn á flugvallarsvæðið við 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar, með því að klifra yfir girðingu og síðan hlupið mörg 
hundruð metra innan svæðisins. Með háttsemi sinni höfðu ákærðu raskað öryggi 
loftfara þar sem á flugvallarsvæðinu voru flugvélar á leið í áætlunarflug og þurfti 
að stöðva flugumferð þar til ákærðu voru handsamaðir á flugbrautinni. Talið var 
að ákærðu hefðu framið húsbrot samkvæmt 231. gr. hgl. Í málflutningi var hins 
vegar vakin athygli á því að háttsemi þeirra kynni að eiga undir 70. gr., sbr. 141. 
gr. laga um loftferðir nr. 60/1998 og einnig við 1. mgr. 19. gr., sbr. 40. gr. þáverandi 
reglugerðar um flugvernd nr. 361/2005. Í héraðsdómi var vísað til þess að 
samkvæmt 1. mgr. 70. gr. fyrrgreindra laga um loftferðir, væri flugmálastjórn 
heimilt að takmarka aðgang og umferð um flugvallarsvæðin ásamt því að banna 
umgengni eða dvöl á slíkum svæðum. Háttsemi ákærðu var því talin varða við 
fyrrgreint ákvæði loftferðarlaga og reglugerðarinnar og voru ákærðu sýknaðir af 
broti gegn 231. gr. hgl.  
 

Niðurstaða framangreinds máls er í samræmi við hina almennu lögskýringarreglu lex specialis, 

um að sérhæfð lagaákvæði ganga framar almennum lagaákvæðum þar sem fyrrgreind ákvæði 

loftferðalaga og reglugerðar um flugvernd voru talin sérlög sem gengu framar hinu almenna 

ákvæði í 231. gr. hgl.80 Til samanburðar við framangreindan dóm, má nefna dóm Héraðsdóms 

Suðurlands 6. október 2010 í máli nr. S-383/2010. Þar var ákvæði 231. gr. hgl. og ákvæðum 

lögreglusamþykkta beitt saman um brot ákærða. 

S-383/2010: Ákærði fór í heimildarleysi inn í nokkur fjölbýlishús og dvaldi þar í 
sorpgeymslu, hitakompu, anddyri og stigagangi þeirra þar til lögregla kom og 
fjarlægði ákærða af staðnum. Ákærði sem valdið hafði óþægindum og raskað 
næturró þeirra íbúa sem bjuggu í fjölbýlishúsunum var sakfelldur fyrir brot gegn 

																																																								
80 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð 1 (n. 40) 225. 
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231. gr. hgl. og einnig 4. gr. sbr. 32. gr. reglugerðar nr. 1127/2007 um 
lögreglusamþykktir, sbr. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 36/1988 um lögreglusamþykktir.  
 

Af framangreindum dómi má sjá að komið geta upp tilfelli þar sem 231. gr. og ákvæðum 

sérlaga er beitt saman um brotið.  

 

9. Er heimild í ákvæði 231. gr. hgl. til að refsa fyrir húsbrot af gáleysi?  
Samkvæmt 18. gr. hgl. er verknaður ekki saknæmur nema hann sé unnin af ásetningi eða 

gáleysi og fyrir gáleysisbrot skal því aðeins refsa að sérstök heimild sé til þess í hgl. Í ákvæði 

231. gr. hgl. er ekki kveðið á um heimild til að refsa fyrir gáleysisbrot og því varða húsbrot 

aðeins refsingu, ef þau eru framin af ásetningi sbr. dómur Héraðsdóms Suðurlands 11. maí 

2007 í máli nr. S-40/2007. Þar reyndi á það hvort heimild væri samkvæmt lögum til að refsa 

fyrir hlutdeild í húsbroti af gáleysi. 

S-40/2007: Fjögur ungmenni voru ákærð fyrir að hafa farið í óleyfi inn í 
sumarbústað og haldið þar til. Ein ákærðu kvaðst saklaus af innbrotinu og hafi hún 
ekki haft neina vitneskju um að þau hafi ekki haft heimild til að fara í bústaðinn. 
Fyrir dómi krafðist ákæruvaldið að ákærðu yrði refsað fyrir hlutdeild í aðalbrotinu 
þar sem ákærða hefði hagnýtt sér húsið og höfðu einhverjar skemmdir verið unnar. 
Einnig var þess krafist að ef háttsemi ákærðu yrði ekki færð undir 1. mgr. 22. gr. 
hgl. þá bæri að beita 2. mgr. sama ákvæðis vegna smávægilegrar hlutdeildar og til 
vara að ákærða væri allavega sek um hlutdeild af gáleysi, þar sem hún hefði veitt 
liðsinni sitt til að viðhalda ástandinu. Í héraðsdómi kom fram að þar sem ekki var 
að finna heimild í 231. gr. hgl. til að refsa fyrir gáleysisbrot var ekki hægt að 
heimfæra háttsemi ákærðu til þess ákvæðis sbr. 22. gr. hgl. og var ákærða sýknuð 
af kröfum ákæruvaldsins.  
 

Í forsendum niðurstöðu héraðsdóms í framangreindu máli kom fram að ákvæði 22. gr. hgl. tæki 

bæði til ásetnings- og gáleysishlutdeildar. Með hliðsjón af saknæmisskilyrðum 18. gr. hgl., þá 

verður einungis refsað fyrir húsbrot samkvæmt 231. gr. hgl. ef það er framið af ásetningi, þar 

sem ekki er að finna gáleysisheimild í 231. gr. hgl. Í samræmi við framangreint telur höfundur 

niðurstöðu dómsins rétta og vel rökstudda en veltir því þó upp hvort tilefni sé til að gera 

breytingar og setja gáleysisheimild í ákvæði 231. gr. hgl. Með því mætti koma í veg fyrir að 

refsing falli niður fyrir gáleysi sem sannanlega viðheldur refsiverðu ástandi eins og gerðist í 

áðurnefndum dómi.  

 

Til samanburðar við framangreint má nefna að þegar húsbrot hefur verið framið af 

misskilningi, þá hefur verið talið að misskilningur geti aðeins leyst geranda undan refsingu ef 

til dæmis maður ryðst inn í þeim skilningi að hann hafi heimild til þess eða að sérstakar 
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aðstæður krefjist þess.81 Ef hins vegar farið er húsavillt og ruðst inn í rangt hús, ásamt því að 

lögfull sönnun liggi fyrir um að viðkomandi hafi verið þar án heimildar húsráðanda, hefur það 

verið látið varða refsingu samkvæmt 231. gr. hgl. sbr. niðurstaða í Hrd. 26. febrúar 1981 í máli 

nr. 218/1980.  

Hrd. 218/1980: Þar var maður ákærður fyrir húsbrot, fyrir að hafa ruðst í 
heimildarleysi inn í risíbúð í Reykjavík og hafist þar við hluta dags og þess næsta. 
Hafði hann hjá sér gesti og stal úr íbúðinni peningum og öðrum munum. Ákærði 
sagðist ekki hafa farið inn í íbúðina í þjófnaðarskyni, heldur hafi hann farið inn í 
íbúðina í þeirri trú að þar byggi enn maður sem hann þekkti. Talið var sannað að 
ákærði hafi ruðst í heimildarleysi inn í íbúðina. Við ákvörðun refsingar var ekki 
talið breyta niðurstöðu málsins, þó ákærði hafi haldið annan mann búa í umræddri 
íbúð og var ákærði sakfelldur fyrir brot gegn 231. gr. hgl.  
 

Samkvæmt framangreindu er ljóst að til þess að háttsemi teljist ekki vera húsbrot samkvæmt 

231. gr. hgl., þá verða einhverskonar réttlætingarástæður að liggja að baki brotinu eins og til 

dæmis samþykki, neyðarréttur, óbeðinn erindisrekstur eða húsleit í þágu opinberrar 

rannsóknar.82  

 

10. Refsihækkunarheimild samkvæmt ákvæði 231. gr. hgl. 
Refsing fyrir húsbrot samkvæmt 231. gr. hgl. getur varðað sektum eða fangelsi allt að sex 

mánuðum. Samkvæmt ákvæðinu er heimilt að auka refsingu í fangelsi allt að einu ári, ef miklar 

sakir eru. Í ákvæðinu er tiltekið að þetta geti átt við, ef sá sem brot framdi var vopnaður eða 

beitti ofbeldi eða hótun um ofbeldi eða brot er framið af fleirum saman. Þegar húsbrot 

samkvæmt 231. gr. hgl. kemur til kasta dómstóla verður því að skoða hvort háttsemin sé slík 

að ástæða sé til refsihækkunar vegna brotsins. Í samræmi við þetta má nefna Hrd. 4. júlí 2009 

í máli nr. 49/2009.  

Hrd. 49/2009: Þar voru þrír menn ákærðir fyrir húsbrot og sérstaklega hættulega 
líkamsárás, fyrir að hafa í félagi við aðra menn, ruðst í heimildarleysi inn í 
íbúðarhús við Keilufell og veist þar að sjö mönnum og slegið þá ítrekað í höfuð og 
víðs vegar um líkama með hættulegum vopnum og bareflum. Sannað var að ákærðu 
hefðu verið í því liði sem ruddist inn í íbúðarhúsið og barði á þeim sem þar voru 
fyrir og töldust mennirnir allir hafa staðið saman að húsbrotinu og líkamsárásunum. 
Fyrir það voru ákærðu sakfelldir fyrir brot gegn 231. gr. og 2. mgr. 218. gr. hgl. og 
var refsing hvers þeirra um sig ákveðin fangelsi í tvö og hálft ár en einn hinna 
ákærðu hlaut fangelsisrefsingu í þrjú og hálft ár.  
 

Samkvæmt niðurstöðu í framangreindum dómi telur höfundur óhætt að telja að umræddur 

verknaður hafi uppfyllt fyrrgreind skilyrði samkvæmt 231. gr. hgl. sem þarf til refsihækkunar. 

																																																								
81 Hurwitz (n. 28) 307. 
82 Jónatan Þórmundsson, „Brot gegn friðhelgi einkalífs“ (n. 5) 159. 
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Ef háttsemi ákærðu er borin saman við fyrrgreinda upptalningu ákvæðisins á þeirri háttsemi 

sem telja má miklar sakir samkvæmt ákvæðinu, má nefna eftirfarandi; Ákærðu voru í hópi 

manna sem tókust á hendur ferð til þess beinlínis að ráðast á þá sem staddir voru í 

íbúðarhúsnæðinu við Keilufell og höfðu með sér hættuleg vopn sem þeir beittu miskunnarlaust 

á varnarlausa menn. Af þessu verður dregin sú ályktun að verknaður ákærðu uppfyllir 

augljóslega fyrrgreind skilyrði refsihækkunar samkvæmt 231. gr. hgl., enda var litið til þessa í 

Hæstarétti, við ákvörðun refsingar ákærðu. Samkvæmt þessu telur höfundur því ekki ólíklegt 

að heimilt sé að beita aukinni refsingu fyrir húsbrot samkvæmt 231. gr. hgl., ef húsbrot er 

framið á þennan hátt, af hópi manna sem tekið hefur höndum saman um að ryðjast inn í 

húsnæði, jafnvel í þeim tilgangi að ráðast á eða hóta þeim sem þar býr eða er staddur. Hins 

vegar má nefna, að þegar litið er til þess hversu fátæk dómaframkvæmd um húsbrot samkvæmt 

231. gr. hgl. er um þetta efni, þá má draga þá ályktun að svo virðist sem refsihækkunarheimild 

samkvæmt ákvæðinu sé sjaldan beitt í framkvæmd.  

 

11. Lokaorð 
Í ritgerðinni hefur verið fjallað um ákvæði 231. gr. hgl. og hefur umfjöllunin afmarkast við það 

að reyna að túlka hvenær húsbrot telst framið og hvenær ekki samkvæmt ákvæðinu. Í því skyni 

hefur verið fjallað um verknaðarliði og refsivernd ákvæðisins og hefur við það verið höfð 

hliðsjón af fræðilegri umfjöllun og dómaframkvæmd er varðar húsbrot samkvæmt 231. gr. hgl. 

Nokkur atriði hafa vakið athygli höfundar við gerð þessarar ritgerðar og verða nú nefnd helstu 

atriði.  

 

Í fyrsta lagi er, samkvæmt fyrri hluta verknaðarliðar 231. gr. hgl., refsinæmið bundið við að 

friðhelgi heimilisins hafi verið rofin og liggur frekari takmörkun ákvæðisins í því að sá sem 

hefur orðið sér úti um aðgang að staðnum hafi ruðst inn á hann í heimildarleysi. Sögnin að 

ryðjast inn hefur hins vegar ekki verið túlkuð svo þröngt að í henni felist eingöngu það að 

brjóta sér leið inn á stað, heldur einnig sú háttsemi að fara hljóðlega um, en í heimildarleysi, 

og jafnvel þannig að gengið hafi verið inn um opnar dyr. Þá hefur komið í ljós að refsivernd 

231. gr. hgl. er ekki einungis takmörkuð við íbúðarhús, heldur nær hún yfir ýmis konar 

mannvirki og farartæki sem og einnig afgirt svæði. Refsinæmi ákvæðisins er aftur á móti í 

öllum tilvikum háð því að staðurinn sé ekki aðgengilegur almenningi. 
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Í öðru lagi má velta fyrir sér stöðu sem upp hefur komið varðandi friðhelgi þess foreldris sem 

barn býr hjá og þess foreldris sem ekki hefur forsjá barnsins. Í því sambandi er að finna 

athygliverðan dóm Héraðsdóms Suðurlands 6. júní 2006 í máli nr. S-177/2006, þar sem sýknað 

var af húsbroti þegar ákærða í málinu var talin hafa komið í lögmætum erindum vegna barns 

síns. Þó óvarlegt sé að réttlæta slíkt, velti höfundur þeirri spurningu upp í umfjöllun sinni, hvort 

hægt væri að réttlæta húsbrot á grundvelli umgengnisréttar og í samræmi við réttindi þess sem 

fer ekki með forræði barns síns.  

 

Í þriðja lagi þá er ekki að finna gáleysisheimild í 231. gr. hgl. og því varða húsbrot aðeins 

refsingu ef þau eru framin af ásetningi sbr. 18. gr. hgl. Af dómaframkvæmd má sjá að svo 

virðist sem lítið reyni á þessa lagatúlkun fyrir dómstólum. Hugsanlega spilar þar inn í 

mikilvægi skilyrðisins um heimildarleysi, sem styður við afmörkun ákvæðis 231. gr. hgl. með 

því að vera grundvöllur fyrir heildstæðu mati á hegðun og tilgangi viðkomandi, lengd dvalar, 

tegund staðarins og eðli almennrar umferðar um staðinn. Nefna má þó dóm Héraðsdóms 

Suðurlands 11. maí 2007 í máli nr. S-40/2007, sem fjallað var um í níunda kafla ritgerðarinnar. 

Varðandi niðurstöðu í þeim dómi, veltir höfundur því upp hvort setja þurfi gáleysisheimild í 

231. gr. hgl. Á það þá sérstaklega við um tilvik eins og voru í framangreindu máli, þegar 

húsbrot af gáleysi er sannanlega forsenda fyrir ólögmætu og refsiverðu ástandi eða athöfnum.  

 

Að mati höfundar er þó kannski áhugaverðasta álitamálið það hvort strangar kröfur um 

refsiskilyrði viðvíkjandi húsbroti eigi rétt á sér. Eins og fjallað er um í ritgerðinni þá er höfðun 

opinbers máls vegna húsbrots háð kröfu þess sem misgert er við. Í þessu felst að þegar húsbrot 

hefur verið framið, þá verður brotaþoli þegar tekin er skýrsla af honum hjá lögreglu að krefjast 

þess með skýrum hætti að hann krefjist þess að sakamál verði höfðað á hendur kærða fyrir 

húsbrot sbr. 1. mgr. 144. gr. sml. Einnig kemur fram í 3. mgr. 52. gr. sml. að ekki skuli hefja 

rannsókn máls, nema krafa brotaþola liggi fyrir um að sakamál skuli höfðað. Af því leiðir að 

mikilvægt er að skýr krafa um þetta komi fram svo rannsókn máls sé ekki hætt sbr. 4. mgr. 52. 

gr. sml. Höfundur hefur orðið var við að því sé velt upp hvort ástæða sé til breytinga á þessu, 

þannig að opinber krafa fyrir húsbrot samkvæmt 231. gr. hgl. sé ekki háð kröfu þess sem 

misgert var við, til dæmis þegar litið er til aðstæðna, svo sem ef fjölskyldutengsl eru á milli 

ákærða og brotaþola, og hvað þá í málum sem teljast til heimilisofbeldis þar sem þolendum 

heimilisofbeldis getur reynst erfitt að tilkynna brot til lögreglu. Á þeim grundvelli er rík ástæða 

til að velta því upp hvort það sé hagur þolenda að gera þær breytingar að þegar húsbrot 
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samkvæmt 231. gr. hgl. er framið í þess háttar málum, að þá sé opinber krafa ekki háð kröfu 

þess sem misgert var við. Höfundur telur að slíkar breytingar gætu verið af hinu góða.  

 

Höfundur telur þó að eðli máls samkvæmt verði að halda fast í það grundvallaratriði við 

skilgreiningu húsbrots, að skortur á samþykki húsráðanda eða annar lagagrundvöllur verði að 

liggja fyrir svo um húsbrot samkvæmt 231. gr. hgl. sé að ræða. Er það vegna þess, að umgangur 

fólks milli staða er eðli máls samkvæmt ekki óeðlilegur í sjálfu sér, nema eigandi eða 

umráðamaður staðarins taki slíkt fram, hvort sem er almennt eða í einstökum tilvikum. Eðli 

máls samkvæmt fer fólk í heimsóknir þó svo að vera kunni að ekki séu allir alltaf velkomnir á 

öllum stundum. Skilyrðið um refsikröfu þess sem misgert er við er því almennt nauðsynlegt til 

þess að greina á milli saknæmrar og refsiverðrar háttsemi, og svo þess sem eðlilegt má teljast.  
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12. Heimildaskrá 
__ __„friðhelgi“, n (snara.is, Edda 2007) <http://snara.is/bls/um/_is.aspx> skoðað 11. apríl 
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