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ÚTDRÁTTUR 

Í ritgerð þessari er fjallað um forsvaranlega aðferð neyðarvarnar samkvæmt 12. gr. almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940 (hér eftir hgl.). Auk þess lýtur umfjöllun almennt um neyðarvörn, 

skilyrðum neyðarvarnar samkvæmt 12. gr. hgl., sögu ákvæðisins og hvað telst til ólögmætrar 

árásar í skilningi ákvæðisins. Þá er litið til þess álitaefnis er snýr að tímamörkum árásar. Einnig 

er neyðarvarnarákvæði íslensku hegningarlaganna borið saman við neyðarvarnarákvæði 

Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar. Í ritgerðinni er jafnframt litið til þess þegar farið er út fyrir 

takmörk leyfilegrar neyðarvarnar, þ.e. refsileysisástæður 2. mgr. 12. gr. hgl. og refsilækkunar- 

og refsibrotfallsástæður 74. gr. sömu laga. Meginviðfangsefni ritgerðarinnar felst í umfjöllun 

um forsvaranlega aðferð við beitingu neyðarvarnar og mat dómstóla á þessu skilyrði 

neyðarvarnarverks. Eðli málsins samkvæmt er viðfangsefni ritgerðarinnar nálgast með skoðun 

á dómum Hæstaréttar þar sem álitefni var hvort forsvaranlegri aðferð hafi verið beitt við 

framkvæmd neyðarvarnarverks. Þá var enn fremur horft til norræns réttar hvað varðar mat 

dómstóla á forsvaranlegri aðferð. Ljóst er að mat dómstóla á forsvaranleika neyðarvarnarverks 

er matskennt og oft á tíðum erfitt. Hæstiréttur virðist ekki alltaf vera samstíga í slíku mati eins 

og fram kemur í ritgerð þessari. Dómstóllinn lítur þá fremur til refsilækkunar- og 

refsibrotfallsástæðna þegar um vafatilvik er að ræða en örsjaldan er sýknað á grundvelli 12. gr. 

hgl.  
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ABSTRACT 

The main subject of this thesis is examining the assessments made by Icelandic Courts 

concerning what constitutes as a proportionality act of self-defense as mentioned in article 

twelve in the Icelandic Criminal Law no. 19/1940. Moreover the legal history of self-defense 

was examined. The coverage of this thesis is also about preconditions for self-defense, self-

defense in general as well as what constitutes as an unlawful attack in regard of the article. The 

Icelandic article on self-defense is compared with the ones from Denmark, Norway and 

Sweden. Furthermore the thesis covers the issue concerning circumstances when a person uses 

excessive force within the act, so called impunity reasons and articles regarding reduction of 

sentencing. As previously mentioned, the main subject of this thesis is examining how the 

courts evaluate whether or not a person has used a proportional method in the act of self-

defence. As a consequence the main focus is on cases from the Icelandic Supreme Court where 

the methods used were in question. Cases from other Scandinavian Courts have been used for 

comparison. The assessments of the proportionality of a self-defense act is clearly a difficult 

one and the Icelandic Supreme Court does not seem to acquit often on the basis of the self-

defense article. 
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1. INNGANGUR 

Umfjöllun í ritgerð þessari lýtur fyrst og fremst að neyðarvörn í skilningi 12. gr. hgl. 

Neyðarvörn er sú athöfn þegar einstaklingur með valdbeitingu beitir sér á nauðsynlegan og 

réttlætanlegan hátt til varnar gegn ólögmætri árás á sjálfan sig eða einhvern annan einstakling. 

Almennt er það viðurkennt að þú hafir rétt á að verja þig ef þú verður fyrir árás, hins vegar er 

matið á því hvað sé refsilaus neyðarvörn í skilningi 12. gr. hgl. mjög matskennd og orðalag 

ákvæðisins mjög almennt. Neyðarvörn telst til einna af hlutrænu refsileysisástæðna í íslenskum 

rétti og leiðir lögmætt neyðarvarnarverk til sýknu geranda. 

Þungamiðja ritgerðarinnar fjallar um hvað telst vera forsvaranlega aðferð við framkvæmd 

neyðarvarnarverks og þá sérstaklega með tilliti til dómaframkvæmdar. Hægt er að færa rök 

fyrir því að mat Hæstaréttar á forsvaranleika neyðarvarnar sé oft á tíðum strangt og verður litið 

með gagnrýnum augum á umrætt mat. Svo virðist sem um sé að ræða algjör 

undantekningartilvik þegar Hæstiréttur sýknar á grundvelli 12. gr. hgl. Þó ber að nefna að 

neyðarvörn er ein algengasta málsástæðan í líkamsárásarmálum. Í ritgerð þessari verður rakin 

saga neyðarvarnar í lagalegum skilningi og íslenska neyðarvarnarákvæðið borið saman við 

neyðarvarnarákvæði í dönskum, norskum og sænskum rétti. Þá verður enn fremur gert grein 

fyrir því hvaða skilyrði þurfa að vera fyrir hendi til þess að neyðarvarnarverk verði talið 

refsilaust og hvenær sé farið út fyrir takmörk leyfilegrar neyðarvarnar með hliðsjón af dómum 

Hæstaréttar en einnig fræðiritum  

2. HLUTRÆNAR REFSILEYSISÁSTÆÐUR 

Það er fortakslaust refsiskilyrði að refsinæmur verknaður sé ólögmætur.1 Ólögmæti er hver sú 

háttsemi, athöfn eða athafnarleysi sem fer í bága við réttarreglur, jafnt skráðar sem óskráðar. 

Hins vegar getur svo staðið á að sérstakar aðstæður séu fyrir hendi sem geta gert refsiverðan 

verknað lögmætan. Þótt háttsemi heyri undir refsiákvæði og sé refsinæm þá kunna sérstakar 

ástæður að vera fyrir hendi sem réttlæta háttsemina og gera hana lögmæta og þar af leiðandi 

refsilausa.2 Til grundvallar liggja refsileysisástæður, þ.e. sérstök atvik eða aðstæður sem eru 

fyrir hendi, þegar refsiverður verknaður er framinn og leiða til þess að refsiábyrgð stofnist ekki 

sem stendur og verknaður er refsilaus frá upphafi.3 

                                                           
1 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (Háskólaútgáfan 1999) 38. 
2 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (Háskólaútgáfan 1999) 39. 
3 Jónatan Þórmundsson, „Ólögmæti verknaðar og refsileysisástæður“ (2005) 55 Tímarit lögfræðinga, 357, 374. 
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Refsileysisástæður geta ýmist verið almennar svo sem neyðarvörn, neyðarréttur eða 

sakhæfisskortur eða þá sérstakar, svo sem samþykki til minniháttar líkamsárásar eða skylda til 

að hjálpa öðrum í lífsháska. Hlutrænar refsileysisástæður geta ýmist verið lögbundnar eður ei 

en ekki verða talin með tæmandi hætti öll þau tilvik sem upp geta komið sem gera verknað 

löglegan sem annars væri afbrot.4 Aðrar refsileysisástæður en þær sem eru lögfestar eru að 

mestu mótaðar af refsifræði og réttarframkvæmd, svo sem samþykki, lögleg réttarvarsla og 

hagsmunamat.  

Huglægu skilyrðin skiptast annars vegar í jákvæð skilyrði og hins vegar í refsileysisástæður. 

Almenn ákvæði um saknæmi sem refsiskilyrði, þ.e. jákvæð skilyrði, eru lögfest í 18. og 19. gr. 

hgl. Ákvæði þessi taka ekki til brota gegn sérrefsilögum heldur eru takmörkuð við 

hegningarlögin sjálf. Í 19. gr. dönsku hegningarlaganna, sem svara til 18. gr. hgl., er tekið 

sérstaklega fram, að fyrir brot framin af gáleysi gegn öðrum lögum megi refsa, nema annað sé 

tekið fram í lögunum. Hliðstætt ákvæði er ekki í 18. gr. hgl., en sama regla hefur verið talin 

gilda í íslenskum rétti, þá með stoð í ólögfestri grundvallarreglu eða í gagnályktun frá 18. gr. 

hgl., hvað gáleysisábyrgðina varðar. Þá verður að telja útilokað að beita megi 18. gr. með 

lögjöfnun varðandi brot gegn öðrum lögum en hgl.5 Samkvæmt 18. gr. hgl. er ásetningur 

meginskilyrði laganna um saknæmi. Fyrir gáleysisbrot skal því aðeins refsa, ef sérstaka heimild 

til þess er að finna í hgl. Slík heimild getur komið fram í sama ákvæði og ásetningur, í sérstakri 

málsgrein eða sérstakri lagagrein. Þó er gáleysi stundum takmarkað við stórfellt gáleysi, sbr. 

t.d. 227. gr. hgl. 

Öll tvímæli um, að saknæmi sé fortakslaust refsiskilyrði samkvæmt hgl. eru tekin af með 19. 

gr. hgl. Orðalag 18. gr. laganna er að vísu ótvírætt að þessu leyti um hvers konar frumverknað, 

en en hugtakið verknaður getur auk þessarar þrengri merkingar haft mun rýmri merkingu, sem 

óvíst er að felist í 18. gr.6 Ákvæði 19. gr. hgl. beinist eingöngu að afleiðingum verknaðar sem 

efnisþætti tjónsbrota eða sem refsihækkunarástæðu tjónsbrota. Ákvæðið lýtur að 

lágmarkskröfunni um gáleysi sem saknæmisskilyrði, en víkur ekki að ásetningi, þar sem kveðið 

er um hann í 18. gr. hgl. 

Sú meginregla gildir um andlag ásetnings, að ásetningur þarf að taka til allra efnisþátta 

verknaðar eins og honum er lýst fullfrömdum í verknaðarlýsingu refsiákvæðis.7 Frávik frá 

                                                           
4 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (Háskólaútgáfan 1999) 39. 
5 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II (Háskólaútgáfan 2002) 22. 
6 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (Háskólaútgáfan 1999) 32. 
7 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (Háskólaútgáfan 1999) 41. 
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þessari meginreglu er að finna 218. gr. hgl. um vísvitandi líkamsárás. Í því tilviki nægir til 

refsiábyrgðar fyrir ásetningsbrot, að afleiðingar árásar verði taldar árásarmanni til sakar vegna 

gáleysis. Ákvæði 19. gr. hgl. girðir ekki fyrir þessar blönduðu saknæmiskröfur, en nægir ekki 

heldur sem slíkt til að heimila frávik af þessu tagi. Nauðsynlegt er að sérstaka heimild sé að 

finna í hverju refsiákvæði, þar sem á þetta atriði reynir, sbr. 18. gr. hgl.8 

Saknæmisskilyrðin eru tengd verknaðarlýsingum refsiákvæða og varða huglæga afstöðu 

geranda til verknaðar, en sakhæfisskilyrði lúta að persónulegu hæfi sakbornings til að sæta 

refsingu.9 Sakhæfi er afdráttarlaust skilyrði refsiábyrgðar einstaklinga, hvort sem maður er 

sakfelldur fyrir eigin verk eða verk annarra og án tillits til þess, hvort refsiábyrgð er hlutræns 

eðlis eða byggð á saknæmi.10 Flokka má saman saknæmisskilyrðin og skilyrði um geðrænt 

sakhæfi undir hugtakið huglæg refsiskilyrði, hins vegar er skilyrði um sakhæfisaldur hlutræns 

eðlis. Öfugt við saknæmisskilyrðin einkennast sakhæfisskilyrðin af nokkurs konar tvíeðli. 

Skilyrðin eru annars vegar bein ábyrgðarskilyrði, en hins vegar í réttarframkvæmd er litið á 

þau sem andhverfu þeirra sem refsileysisástæður. Andlegur annmarki tilgreindur í 15. gr. hgl. 

telst samkvæmt því vera huglæg refsileysisástæða, sem leiðir til sýknu.11 

Aðeins tvær af hinum almennu hlutrænu refsileysisástæðum eiga sér stoð í settum lögum, þ.e. 

annars vegar neyðarvörn í 12. gr. hgl., sem er aðalumfangsefni ritgerðarinnar og hins vegar 

neyðarréttur í 13. gr. hgl., sem fjallað er stuttlega um í kafla 2.2.12 Hins vegar eru einstakar 

lögfestar heimildir sem eiga við um neyðarréttaraðstæður sem leiða til refsileysis, sem má finna 

í hegningarlögum og öðrum settum lögum.  

2.1. NEYÐARVÖRN 

Neyðarvörn er sú athöfn þegar einstaklingur með valdbeitingu beitir sér á nauðsynlegan og 

réttlætanlegan hátt til varnar gegn ólögmætri árás á sjálfan sig eða einhvern annan einstakling.13 

Samkvæmt 12. gr. alm. hgl. telst neyðarvörn til lögmætrar réttarvörsluathafnar, en eitt af 

meginskilyrðum greinarinnar er að neyðarvarnarverk sé nauðsynlegt til þess að verja 

lögverndaða hagsmuni fyrir ólögmætri árás. Mikilvægt er að einstaklingar miði aðgerðir við 

það varnarstig sem minnst verður komist af með hverju sinni. Í greinagerð með frumvarpi til 

                                                           
8 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II (Háskólaútgáfan 2002) 23. 
9 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 84. 
10 Jónatan Þórmundsson, „Refsiábyrgð á efnahagsbrotum í atvinnustarfsemi lögaðila“ (1988) 38 Tímarit 

lögfræðinga, 207, 219-220. 
11 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 84. 
12 Jónatan Þórmundsson, „Ólögmæti verknaðar og refsileysisástæður“ (2005) 55 Tímarit lögfræðinga, 357, 379. 
13 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 116. 
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almennra hegningarlaga er að finna helstu sjónarmið sem liggja að baki ákvæðisins. Í 

greinagerðinni kemur fram að ein þeirra aðferða sem þjóðfélagið hefur til að tryggja öryggi 

borgaranna og verjast réttarbrotum sé með refsingu, þó skuli refsingu ekki beitt nema nauðsyn 

krefji og ætla megi að með henni sé markmiðum náð.14 Lögmætt neyðarvarnarverk leiðir til 

þess að gerandi er sýknaður en fella má refsingu niður ef hann hefur farið út fyrir takmörk 

leyfilegrar neyðarvarnar, sbr. 1. tl. 1. mgr. og 2. mgr. 74. gr. hgl. Almennt er talið að þrjár 

meginröksemdir liggja að baki lagaraka og löggjafarástæðu neyðarvarnar, þ.e. 

sjálfsbjargarhvöt, réttur gegn órétti og varnarástæður.15  Nánar er fjallað um neyðarvörn í 3. 

kafla ritgerðarinnar. 

2.2. NEYÐARRÉTTUR 

Neyðarréttur samkvæmt 13. gr. hgl. er lögmætt réttarvörsluverk einstaklings, sem nauðsynlegt 

er til þess að vernda lögmæta hagsmuni hans sjálfs eða annarra fyrir yfirvofandi hættu, þótt 

með því séu skertir aðrir lögmætir hagsmunir, sem telja verður að miklum mun minni.16  

Neyðarréttur réttlætir á sama hátt og neyðarvörn þann verknað, sem hann tekur til og útilokar 

þar með ólögmæti sem hlutrænt refsiskilyrði. Neyðarréttarverk er því lögmæt athöfn og bakar 

enga refsiábyrgð, hins vegar getur verið að slík athöfn baki skaðabótaskyldu samkvæmt 

hlutlægri en ólögfestri skaðabótareglu.17 

Refsiheimildir 12. og 13. gr. hgl. tiltaka báðar, að verk er refsilaust, sem maður vinnur af 

neyðarvörn eða neyðarrétti. Ákvæðin ber að skýra þannig, að verk tákni athöfn, en ekki 

athafnarleysi. Sérstaklega er það augljóst um 12. gr., þar sem bein valdbeiting er ríkur þáttur í 

neyðarvarnarverki. Þó að neyðarréttarverk hljóti að vera athöfn að öllu jafnaði, má samt hugsa 

sér að undir „verk“ geti auk þess fallið óbeint athafnarleysi sem lagt verður að jöfnu við 

athöfn.18 

Ákvæði 13. gr. hgl. áskilur líkt og 12. gr. hgl. að verk sé nauðsynlegt í þeim tilgangi að vernda 

lögmæta hagsmuni fyrir yfirvofandi hættu. Ef hægt er að verja hagsmuni með vægari aðgerðum 

þá telst verk ekki nauðsynlegt en huglæg afstaða geranda um aðstæður getur ráðið miklu um 

matið á nauðsyn neyðarréttarverks.19 Eins og áður segir þá skapar verknaður sem unninn er 

                                                           
14 Alþt. 1939 A-deild, bls 352. 
15 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 118. 
16 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 140. 
17 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 140. 
18 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 140. 
19 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 142 
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samkvæmt neyðarrétti ekki refsiábyrgð, þá getur samt svo staðið á að tjón sem rakið er til 

verknaðarins skapi skaðabótaábyrgð. 

Auk sérstaka röksemda fyrir neyðarrétti mætti íhuga, hvernig rökin fyrir neyðarvörn horfa við 

gagnvart neyðarrétti. Sjálfsbjargarhvöt getur vissulega legið til grundvallar neyðarréttaraðgerð, 

sérstaklega þegar gerandi beitir neyðarrétti til bjargar eign sinni eða til þess að koma sjálfum 

sér eða nánum vandamanni undir læknishendur, sjá hér Hæstaréttardóm frá 1999.  

Hrd. 20. maí 1999 í máli nr. 12/1999. Í þessu máli var X ákærður fyrir að aka 

undir áhrifum áfengis. Stúlka sem var undir stýri velti bílnum og slasaðist, talið 

var nægilega sýnt fram á að hún væri ófær um að ganga eða aka sjálf frá slysstað 

og X hefði ekki verið stætt á því að skilja hana eftir meðan hann gengi til byggða 

eftir aðstoð. Rétturinn féllst á að X hefði ekki annarra kosta völ en að aka sjálfur 

bifreiðinni en engin umferð var á veginum og áfengismagn í blóði hans fór ekki 

verulega fram úr lágmarki umferðalaga. Hæstiréttur taldi að þó háttsemi X væri 

andstæð ákvæði 2. mgr. 45. gr. umferðalaga hefði hún verið nauðsynleg til að 

vernda lögmæta hagsmuni fyrir yfirvofandi hættu, sem voru stórum meiri en 

þeir hagsmunir sem skertir voru og því þótti verknaðurinn refsilaus skv. 13. gr. 

hgl. og X sýknaður.  

Regla 13. gr. hgl. um neyðarrétt felur í sér almenna hlutræna refsileysisástæðu og leiðir því til 

sýknu af refsikröfu, ef öll skilyrði ákvæðisins eru til staðar þá er skylt að sýkna.20 

2.3. SAMÞYKKI 

Samþykki er undanfarandi eða samtímis viljatjáningu þess, sem afbrot bitnar á, um að hann 

fallist á framkvæmd verksins. Samþykki felur í sér viljayfirlýsingu eða annars konar 

viljatjáningu og kann það að vera gefið með berum orðum, í formi munnlegrar eða skriflegrar 

yfirlýsingar. Samþykki er aftur á móti ekki formbundið og getur verið allt frá látbragði til 

þagnar. Samþykkið þarf að vera komið fram áður en verknaður er framinn eða samtímis 

honum. 21 

Ólögfestar reglur um samþykki geta réttlætt refsinæman og saknæman verknað með sama hætti 

og neyðarvörn eða neyðarréttur. Ef samþykki telst vera fyrir hendi þá er verknaður lögmætur 

eins og á stendur og bakar geranda ekki refsiábyrgð og hafi refsimál verið höfðað þá bera að 

sýkna.22 Ólögfest regla um refsileysi var áður talin gilda um líkamsmeiðingarbrot gegn 217. 

gr. hgl. en regla þessi er nú lögfest, sjá 2. mgr. 218. gr. c. alm. hgl., þar segir „samþykki til 

líkamsárásar veldur því, að refsingu, sem ella væri unnið til, má lækka. Nú varðar verknaður 

                                                           
20 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 142. 
21 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 164.  
22 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 165. 
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við 217. gr., og verður þá ekki refsað, þegar samþykki liggur fyrir.“ Nánar verður fjallað um 

samþykki í kafla 3.2 um ólögmæta árás. 

3. NEYÐARVÖRN 12. GR. HGL. 

3.1. ALMENNT 

Í þessum kafla ritgerðarinnar verður farið yfir sögu og inntak neyðarvarnar og 12. gr. hgl.  borið 

saman við neyðarvarnarákvæði hinna Norðurlandanna. Þá verður einnig fjallað um hvað teljist 

til ólögmætrar árásar, hver séu tímamörk árásar og tengsl milli neyðarvarnar og 3. mgr. 218. 

gr. c. hgl. Að lokum víkur umfjöllun um skilyrði neyðarvarnar, þ.e. nauðsyn verksins, 

forsvaranleika þess og huglæg afstöðu geranda.  

Grágás, lagasafn íslenska þjóðveldisins, lýsir stjórnarháttum Íslendinga og daglegu lífi frá 

landnámi til ofanverðar 13. aldar. Samkvæmt 7. gr. Vígslóða var óheimilt að drepa annan mann 

en í 13. gr. er að finna undantekningu frá þeirri reglu. Í ákvæðinu er kveðið á um heimild til að 

hefna sín og drepa mann er vann réttarbrot gegn sér. Í 13. gr. segir: 

Sá maður er á er unnið á að hefna sín til þess alþingis er hann er skyldur að 

sækja um sár sín, eða þann áverka sem hann fékk, og svo skulu þeir menn er 

vígs eigu að hefna. Sá maður fellur óheilagur fyrir honum sjálfum er á honum 

vann, og svo fyrir þeim mönnum öllum er honum fylgja til vettvangs, enda er 

rétt að aðrir menn hefni hans ef vilja, til jafnlengdar annars dægurs. Þeir menn 

eigu vígs að hefna er aðilar eru vígsakar og þeir menn er þeim fylgja til 

vettvangs, enda á hver að hefna er vill til annars dægurs.23 

Menn máttu verjast réttarbrotum sjálfir en nauðsynlegt var að mæta á þing og halda því fram 

að viðkomandi hefði brotið gegn sér. Í ofangreindu ákvæði er orðalagið hefnd notað, en í 

Grágás var ekki gerður munur á hefnd annars vegar og neyðarvarnarverki hins vegar.24 Heimild 

var til þess að beita neyðarvörn strax og brotið var gegn rétti sínum eða þá að leita hefndar 

síðar meir.25 

Jónsbók er lögbók sem tók við sem meginundirstaða íslensks réttar af Járnsíðu árið 1281 en 

við lögfestingu bókarinnar varð talsverð breyting á réttarskipan þjóðarinnar. Jónsbók var um 

margra aldra skeið helsta réttarheimildin hér á landi.26 Í 18. gr. Mannhelgisbálks er að finna 

ákvæði er varðar neyðarvörn, þar segir: 

                                                           
23 Gunnar Karlsson, Mörður Árnason og Kristján Sveinsson, Grágás: lagasafn íslenska þjóðveldisins (Mál og 

menning 1997) 214. 
24 Lúðvík Ingvarsson, Refsingar á Íslandi á þjóðveldistímanum (Menningarsjóður 1970) 81. 
25 Lúðvík Ingvarsson, Refsingar á Íslandi á þjóðveldistímanum (Menningarsjóður 1970) 64. 
26 Páll Sigurðsson, Svipmyndir úr réttarsögu (Bókaútgáfan Skjaldborg 1992) 11. 
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Nú ef maður verður manni að skaða eða gjörir önnur útlegðarverk þau er svo 

virðist lögmanni eða sýslumanni og öðrum skynsömum mönnum að sú nökkur 

nauðsyn eða vorkunn hafi til gengið þeim er gerði að hann megi fyrir það halda 

lífi eða limum, og hafi hann boðum í milli komið bæði við erfingja og 

konungsdóminn, þá skal þann mann að ósekju flytja til Noregs til slíkrar 

miskunnar sem konungur vill á gera við hann. En hver sá maður er manni verður 

að skaða, þá skal utan fara sem fyrst má hann þó að hann hafi nökkur nauðsyn 

til rekið þess verks, hverja miskunn sem konungur vill á gera um landvist hans 

þá er hann kemur á konungs vald. R.B.H.K. Svo er og staðfest að alla þá 

vandræðamenn sem komast á kirkjunáðir skal sektarlaust flytja til Noregs og 

koma þeim þar í kirkju eftir lögmanns ráði og sýslumanns, utan þá sem kirkja á 

eigi að halda eftir lögum.27 

Samkvæmt Jónsbók var það skilyrði að neyðarvarnarverk hafi verið nauðsynlegt en þá má 

einnig sjá að yfirvaldið leikur stærra hlutverk í mati á neyðvörn í Jónsbók heldur en það gerði 

í Grágás. Í hegningarlögunum frá árinu 1869 var neyðarvarnarákvæði svo hljóðandi: 

Það er vítalaust verk, er menn gjöra af neyðarvörn, þegar og að svo miklu leyti 

sem það hefir verið nauðsynlegt til þess, að standa á móti eða af stýra ólögmætri 

árás, sem byrjuð er eða vofir yfir, á mann sjálfan eða á annan mann, á æru eða 

góss; þó skal ekki leyfilegt nema til varnar lífi, heilbrigði eða velferð að beita 

þeim varnarmeðulum, er þeim, sem á ræðst, er bersýnilegur lífsháski búinn af. 

Hafi maður farið út yfir takmörk leyfilegrar neyðarvarnar, verður að meta, hvort 

honum eptir atvikum verði gefin sök á því, eða hann verði ekki sakfelldur fyrir 

það vegna þess, að hann hafi orðið svo skelfdur og forviða, að hann hafi ekki 

fullkomlega getað gáð sín. Verði honum gefin sök á því, skal þó ekki hinni 

almennu lögboðnu hegningu fortakslaust beitt fyrir skaða þann, er hann gjörði 

þeim, sem á réðst, heldur má dæma hann í vægari hegningu, er miðuð sé við 

það, hversu langt hann hefir farið út yfir það, sem leyfilegt var.“28 

Í ofangreindu ákvæði er sérstaklega tekið fram ef farið er út yfir takmörk leyfilegrar 

neyðarvarnar þá sé heimild til að ákvarða sakborningi lægri refsingu. Enn fremur má sjá að 

ríkisvaldið lítur á neyðarvörn ekki sem réttlætanlega hegðun einstaklings líkt og í Grágás heldur 

réttlætingarástæðu og undantekningu frá þeirri meginreglu að ríkið sjái um réttarvörslu. Með 

almennum hegningarlögum nr. 19/1940 var fellt úr ákvæðinu heimildina til að ákvarða lægri 

refsingu þess sem gekk of langt í neyðarvörn en í stað þess komu ákvæði 1. tl. 1. mgr. og 2. 

mgr. 74. gr. hgl. sem kveða á um samskonar heimild. Neyðarvarnarákvæði hegningarlaganna 

frá 1940 hefur staðið óbreytt til dagsins í dag, í 77 ár. Eins og áður hefur komið fram er 

neyðarvarnarákvæðið í 12. gr. hgl. en þar segir: 

1. mgr. Það verk er refsilaust, sem menn vinna af neyðarvörn, að því leyti sem 

það hefur verið nauðsynlegt til þess að verjast eða afstýra ólögmætri árás, sem 

                                                           
27 Már Jónsson, Jónsbók lögbók Íslendinga (Háskólaútgáfan 2004) 112-113. 
28 Alþt. 1869, A-deild, bls. 17-18 
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byrjuð er eða vofir yfir, enda hafi ekki verið beitt vörnum, sem séu augsýnilega 

hættulegri en árásin og tjón það, sem af henni mátti vænta, gaf ástæðu til.  

2. mgr.  Hafi maður farið út fyrir takmörk leyfilegrar neyðarvarnar, og ástæðan 

til þess er sú, að hann hefur orðið svo skelfdur eða forviða, að hann gat ekki 

fullkomlega gætt sín, skal honum ekki refsað.29 

Neyðarvörn samkvæmt 12. gr. hgl. er lögmæt réttarvörsluathöfn einstaklings, sem felur í sér 

nauðsynlega beina valdbeitingu gegn manni til þess að verjast eða afstýra ólögmætri árás hans 

á þann sem neyðarvörninni beitir.30 Neyðarvörn réttlætir þann verknað sem hún tekur til frá 

upphafi og útilokar þannig ólögmæti sem hlutrænt refsiskilyrði. Neyðarvarnarverk bakar því 

hvorki refsiábyrgð né skaðabótaábyrgð gagnvart árásamanninum en neyðarvarnarverki verður 

eigi svarað með nýju neyðarvarnarverki.31 Neyðarvörn telst til einna af hlutrænu 

refsileysisástæðunum og telst til úrræða þegnanna sjálfra, sem er fólgin meðal annars í 

líkamlegri valdbeitingu einstaklinga.32  

Ísland, Danmörk, Noregur og Svíþjóð hafa sambærileg lagaákvæði um neyðarvörn, eins og sjá 

má á umfjölluninni hér að neðan. Dönsku hegningarlögin frá 15. apríl 1930 voru fyrirmynd 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940, eins og enn má greinilega sjá með samanburði á íslensku 

og dönsku hegningarlögunum. Neyðarvarnarákvæði íslensku hegningarlaganna er afar líkt 

danska ákvæðinu um neyðarvörn, hins vegar er auka málsgrein í danska ákvæðinu, sem fjallar 

um löglega handtöku, löglega framkvæmd innsetningargerða og um að koma í veg fyrir flótta 

fanga. Í danska ákvæðinu segir:  

Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige 

for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængede uretmæssigt angreb 

og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, 

angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt. 

Overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis 

overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller 

ophidselse.  

Tilsvarende regler finder anvendelse på handlinger, som er nødvendige for på 

retmæssig måde at skaffe lovlige påbud adlydt, iværksætte en lovlig pågribelse 

eller hindre en fanges eller tvangsanbragt persons rømning. 

Í 48. gr. norsku hegningarlaganna er að finna sambærilegt neyðarvarnarákvæði, ákvæðið 

inniheldur einnig svipaða aukamálsgrein og það danska. Hins vegar er ekki að skilyrði um 

yfirvofandi árás líkt og er í danska og íslenska ákvæðinu. Norska ákvæðið hljóðar svo: 

                                                           
29 12. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. 
30 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 116. 
31 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 117. 
32 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (Háskólaútgáfan 1999) 151. 
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Ingen kan straffes for Handling, som han har foretaget i Nødverge. Det er 

Nødverge, naar en ellers strafbar Handling foretages til Afvergelse af eller 

Forsvar mod et retsstridigt Angreb, saafremt Handlingen ikke overskrider, hvad 

der fremstillede sig som fornødent hertil, og det i Betragtning af Angrebets 

Farlighed, Angriberens Skyld eller det angrebne Retsgode ei heller maa agtes 

ubetinget utilbørligt at tilføie et saa stort Onde som ved Handlingen tilsigtet.  

Hvad ovenfor er bestemt om Afvergelse af retsstridigt Angreb, kommer ogsaa 

til Anvendelse med Hensyn til Handlinger, der foretages i Hensigt at iverksætte 

en lovlig Paagribelse eller hindre, at Straf- eller Varetægtsfanger rømmer. 

Har nogen overskredet Grænserne for Nødverge, er han dog straffri, hvis 

Overskridelsen alene har fundet Sted paa Grund af en ved Angrebet fremkaldt 

Sindsbevægelse eller Bestyrtelse 

Sænska neyðarvarnarákvæðið er að finna í 1. gr. 24. kafla sænsku hegningarlaganna en þar er 

kveðið á um sambærileg skilyrði og þau í 12. gr. íslensku hegningarlaganna. Aftur á móti er 

sérstaklega tekið fram í sænska ákvæðinu gagnvart hvers konar árásum megi verjast. Þá er að 

finna heimild í 6. gr. 24. kafla sænsku hegningarlaganna til að fara út fyrir mörk leyfilegrar 

neyðarvarnar ef sá sem vann verkið gat ekki gætt sín vegna aðstæðna. Sænska 

neyðarvarnarákvæðið hljóðar svo: 

En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn 

till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i 

övrigt är uppenbart oförsvarlig.  

Rätt till nödvärn föreligger mot 

1. Ett påbörjat eller överhängende brottsligt angrepp på person eller egendom, 

2. Den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom 

återtast på bar gärning eller 

3. Den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg 

eller 

4. Den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse 

Við umfjöllun um lagarök eða löggjafarástæður neyðarvarnar eru almennt tilgreindar þrjár 

meginröksemdir, í fyrsta lagi er talið að hin mannlega sjálfsbjargarhvöt sé fullnægjandi skýring 

og réttlæting á neyðarvörn. Eðlilegt verður að teljast að maður taki til varnar ef árás er 

yfirvofandi. Svipuð rök eiga við þegar neyðarvörn er viðhöfð til varnar nánum aðilum, líkt og 

barni eða maka, en þau eiga síður við um neyðarvörn í þágu þriðja manns.33 Í öðru lagi er 

sjónarmiðið um rétt gegn órétti. Mikilvægt er að hægt sé að snúast gegn og afstýra órétti og 

myndi það aðeins ýta undir rangindi ef ekki væri hægt að bregðast við með neyðarvörn. Eitt af 

meginmarkmiðum löggæslu er að afstýra órétti og halda uppi lögum og reglum, en löggæslu 

aðgerðir sem falla ekki undir neyðarvörn í skilningi 12. gr. hgl., geta verið lögmætar og 

                                                           
33 Stephan Hurwitz, Den danske Kriminalret : Almindelig del. (Gad 1971) 184. 



11 

 

refsilausar, þó svo að þær valdi tjóni á þeim sem hefur í frammi ólöglegt atferli.34 Í þriðja lagi 

eru varnaðarrök talin eiga við, hvort sem árásarþoli beitir neyðarvörn sjálfum sér eða þriðja 

manni til varnar.35 Hægt er að færa rök fyrir því að neyðarvarnarheimildin hafi viss varnaráhrif 

á árásarmenn, þ.e. að þeir megi búast við því að að árás þeirra kunni að vera mætt með 

neyðarvörn. Hrein varnaraðgerð eða aðgerðarleysi gegn ólögmætri árás þarfnast ekki sérstakrar 

réttlætingar í lögum og telst því ekki til neyðarvarnar. Neyðarvörn felur í sér beina 

valdbeitingu, sem getur eftir atvikum leitt til hagsmunaskerðingar fyrir árásarmann.  

Eitt af meginskilyrðum 12. gr. hgl. er að neyðarvarnarverk hafi verið nauðsynlegt til þess að 

verja lögverndaða hagsmuni fyrir ólögmætri árás. Nánar verður fjallað um nauðsyn 

neyðarvarnar og önnur skilyrði í kafla 3.4 en eins og áður hefur komið fram er þungamiðja 

ritgerðarinnar mat dómstóla á skilyrðin og hvort slíkt mat geti talist á tímum of strangt, þá 

verður einnig verður litið til fræðirita hvað þetta varðar. 

3.2. ÓLÖGMÆT ÁRÁS 

Árás ber að skýra sjálfstætt samkvæmt 12. gr. hgl. og nokkru rýmra en líkamsárás eða ofbeldi 

í almennum refsiréttarskilningi.36 Árás ber einnig að skilja sem valdbeitingarathöfn en þó ekki 

svo rúmt að hugtakið nái yfir athafnarleysi. Því verður neyðarvörn ekki beitt til þess að krefja 

mann til athafna, t.d. til efnda á samningi.37 Hins vegar getur talist rétt á að líta á athafnarleysi 

sem ástand sem þarf að verjast í undantekningartilfellum, t.d. ef maður hefur læst annan mann 

inni og neitar að hleypa honum út. Í slíku tilviki getur athafnarleysi talist til árásar.38 

Einungis ólögmætar athafnir koma til álita sem árásir, að öðru leyti er það alveg á mörkunum 

að ýmsar athafnir falli undir hugtakið árás.39 Má þá nefna athafnir sem fólgnar eru í tjáningu 

hugsunar, t.d. ærumeiðing eða móðgun í orði, sbr. 234. og 235. gr. hgl. Ljóst er að ærumeiðingu 

verður ekki svarað nema með sambærilegum viðbrögðum, sbr. 239. gr. hgl. Það er 

óréttlætanlegt að svara ærumeiðingum með líkamsárás, sbr. Hæstaréttardómi frá 1976. 

Hrd. 9. janúar 1976 í máli nr. 166/1975. Í þessu máli var ákærði sakfelldur 

fyrir meiriháttar líkamsárás sem átti sér stað í tilefni af ærumeiðingu gagnvart 

móður ákærða. Verjandi ákærða krafðist sýknu á grundvelli neyðarvarnar en 

dómstóllinn féllst ekki á þessi rök. Hins vegar virðist gengið út frá því í 

dóminum, að ærumeiðandi ummæli geti sem slík talist ólögmæt árás í skilningi 

                                                           
34 Jónatan Þórmundsson, Opinbert réttarfar, 2. hefti (Reykjavík 1980) 116-121. 
35 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 119. 
36 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (Háskólaútgáfan 1999) 64-65 og 238. 
37 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 117. 
38 Johs. Andenæs, Alminnelig strafferet (3. útgáfa. Osló 1989) 150. 
39 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 121. 
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12. gr. hgl. eða a.m.k. er slíkt ekki útilokað þrátt fyrir orðalag dómsins : „né 

verður hún (atlaga ákærða) talin fyllilega réttlætanleg út frá 

sanngirnissjónarmiði.“ Ákvörðun refsingar var frestað skilorðsbundið með 

hliðsjón af 75. gr. og 4. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl.  

Sé ærumeiðingum svarað í sömu mynt þá þarf ekki réttlætingu neyðarvarnarákvæðis. Sé þeim 

hins vegar svarað með öðrum refsiverðum meiðyrðum, þá er heimilt að láta refsingu falla niður, 

sbr. 239. gr. hgl. 

Til álita getur komið hvort ólöglegar stjórnvaldsákvarðanir og framkvæmd þeirra geti talist til 

árásar þannig að neyðarvörn verði beitt gegn þeim, hins vegar verður að telja að svo sé ekki 

heimilt, nema mjög ríkar aðstæður séu fyrir hendi.40 Sjá hér til hliðsjónar dóm Hæstaréttar frá 

1994. 

Hrd. 14. apríl 1994 í máli nr. 387/1993. Í þessu máli var ákærða gefið að sök 

að hafa slegið lögreglumann hnefahögg í andlit, þegar lögreglumaðurinn ásamt 

þremur öðrum lögreglumönnum kom inn á heimili ákærða í því skyni að 

handataka hann. Ákærði bjó í foreldrahúsum og hafði þar til afnota herbergi sem 

naut verndar ákvæðis stjórnarskrárinnar um friðhelgi heimilis. Samþykki föðurs 

ákærða nægði ekki til þess að lögreglumenn gátu gengið inn í herbergi ákærða 

án dómsúrskurðar eða samþykkis ákærða sjálfs. Héraðsdómur sakfelldi 

einungis fyrir líkamsárás, sbr. 1. mgr. 218. gr. en ekki brot gegn valdstjórninni, 

sbr. 1. mgr. 106. gr. hgl. Hæstiréttur sakfelldi ákærða hins vegar fyrir brot gegn 

valdstjórninni og dæmdi hann í þriggja mánaða fangelsi. 

Stjórnvaldsákvarðanir eru allsherjarréttareðlis, þ.e. ákvarðanir í skjóli stjórnsýsluvalds, sem 

beinast að borgurunum og samtökum þeirra. Stjórnvaldsákvarðanir fjalla um rétt eða skyldu 

manna, einstaklinga eða lögaðila.41 Ákvarðanir beinast yfirleitt að hagsmunum einstaklinga og 

lúta því að lögvernduðum hagsmunum í skilningi 12. gr. hgl., hins vegar er sjaldnast fyrir hendi 

neyðarvarnarheimild gegn slíkum ákvörðunum. Rökin fyrir því eru yfirleitt þau að aðrar leiðir 

séu færar til þess að leita réttar síns, svo sem stjórnsýslukæra eða málssókn fyrir dómstólum.42 

Andlag ólögmætrar árásar er mjög víðtækt skv. 12. gr. hgl. og nær yfir hvers konar lögverndaða 

hagsmuni.43 Ákvæðið nær einnig til hagsmuna þriðja manns en þetta eru jafnframt þeir 

hagsmunir, sem vernda má með neyðarvarnarverki. Fyrst og fremst eru það 

einstaklingshagsmunir sem njóta verndar 12. gr. hgl., svo sem líf manna og heilsa, frelsi, eignir, 

æra friðhelgi einkalífs, blygðunarkennd, sifjaréttindi, einkaréttindi og réttur samkvæmt 

vinnusamningi.44 Þá getur bæði eignarhald fjármuna og varsla þeirra verið andlag árásar, 

                                                           
40 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 122. 
41 Páll Hreinsson, Stjórnsýslulögin, skýringarrit (Háskólaútgáfan 1994) 43-46. 
42 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 122. 
43 Alþt. 1939, A-deild, 357. 
44 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 119. 
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jafnvel þó ólöglega hafi verið stofnað til þeirra, m.ö.o. er þjófi heimilt að beita neyðarvörn til 

að verja þýfi sitt. 45 

Í 12. gr. hgl. er áskilið að árás sé ólögmæt, þ.e. andstæð réttarreglum. Almennt er árás einnig 

refsinæm en það er ekki skilyrði. Þá færi það gegn tilgangi ákvæðisins að viðurkenna 

neyðarvörn gegn réttlætanlegri og lögmætri aðgerð, má hér nefna Hæstaréttardóm frá 1992. 

Hrd. 10. apríl 1992 í máli nr. 259/1991. Í þessu máli var ákærði sakfelldur 

fyrir 1. mgr. 217. gr. og 231. gr. hgl. með því að hafa ruðst inn í leigubifreið og 

neitað að fara þaðan þrátt fyrir tilmæli leigubílstjórans. Leigubílstjórinn sló svo 

til ákærða í því skyni að fá hann út úr bifreið sinni en ákærði svaraði því með 

líkamlegu ofbeldi. Ákærði reyndi fyrir sig neyðarvörn, en dómstóllinn féllst 

ekki á slíkar varnir með vísan til þess að viðbrögð leigubílstjórans voru 

réttlætanleg með tilliti til aðstæðna og því ekki lögmæt árás í skilningi 12. gr. 

hgl. Í forsendum dómsins kom einnig fram að skilyrði um nauðsyn verks væri 

ekki uppfyllt, þ.e. ákærði hefði auðveldlega geta farið úr leigubifreiðinni og bar 

honum í raun að gera svo þegar honum var tjáð að bifreiðin væri ekki til reiðu 

fyrir hann.  

Ólögmæt árás þarf hvorki ekki að vera refsinæm né saknæm.46 Árás getur verið ólögmæt 

jafnvel þó svo að hún sé ekki algjörlega tilefnislaus af hálfu árásamannsins. Þótt árásaþoli gefur 

sjálfur tilefni til árásar með því að ögra árásamanni þá girðir slíkt ekki fyrir ólögmæti árásar og 

lögmæti neyðarvarnarverks, nema árás sé beinlínis vakin í þeim tilgangi til þess að hefna sín á 

árásamanni.47 

Almennt verður árás dýrs ekki talin til ólögmætrar árásar í skilningi 12. gr., nema þegar maður 

hefur sigað því á annan mann í árásaskyni.48 Annars konar hætta er stafar af dýrum getur því 

ekki talist til ólögmætrar árásar í skilningi 12. gr. hgl. en varnaraðgerðir gegn slíkum hættum 

geta fallið undir neyðarrétt samkvæmt 13. gr. hgl.49 Í þessu samhengi má nefna  

Hrd. 2. febrúar 1966 í máli nr. 13/1966. Bóndi nokkur höfðaði skaðabótamál 

gegn fjármálaráðherra til greiðslu skaðabóta vegna tjóns á æðavarpi, vegna þess 

að hann hlítti banni yfirvalda við því að verjast erni. Bóndanum voru dæmdar 

skaðabætur í Hæstarétti en dómstóllinn taldi bóndanum vera heimilt að verjast 

árásum þeim sem örninn gerði á æðarfugl í varplendi sínu, með „öllum 

tiltækilegum ráðum, sem sannanlega færu eigi lengra en nauðsyn krafði.“ 

                                                           
45 Jónatan Þórmundsson, Auðgunarbrot og nokkur skyld brot (fyrra hefti, 1975) 42. og Knud Waaben, 

Straffettens almindelige del I Ansvarslæren (3. útgáfa. Karnov Group 1993) 114. 
46 Vagn Greve, Det strafferetlige ansvar (2. útgáfa. Djöf forlag, 2004) 136. 
47 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 126. 
48 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 117. Vagn Greve, Det strafferetlige 

ansvar (2. útgáfa. Djöf forlag, 2004) 134 
49 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 141. 
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Í 3. mgr. 218. gr. c. hgl. er að finna sérreglu um líkamsárás sem unnin er í áflogum eða átökum 

milli þess, sem henni veldur, og þess, sem misgert er við, og er þá heimilt að lækka refsingu 

eða jafnvel láta hana falla niður, þegar verknaður á undir 217. gr. laganna. Sama á við ef sá, 

sem verður fyrir tjóni, á upptök að átökum með árás, ertingu eða slíku. Ef tveir menn eða fleiri 

eiga þátt í átökum og standa nokkurn veginn jafnt að vígi og bera allir ábyrgð á átökunum þá 

teljast þau almennt ekki til ólögmætra árásar í skilningi 12. gr. hgl. Talið er að ákveðin 

sanngirnissjónarmið eigi við ef átökin eru innan „eðlilegra marka“ og teljast aðilar viðráðnir í 

átökin hafa gengið til leiks af fúsum og frjálsum vilja.50 Samþykkissjónarmið 3. mgr. 218. gr. 

c. hgl. eiga því við um slík átök en ekki neyðarvarnarregla 12. gr. Hins vegar er ekki óhugsandi 

að ólögmæt árás gæti átt sér stað í slíkum átökum ef aðili í átökunum dregur upp vopn og 

hyggst beita því. Sjá hér Hrd. 27. apríl 1966 í máli nr. 186/1964. Í þessu máli taldi dómstóllinn 

að ákærða hefði verið heimilt að beita neyðarvörn en hins vegar væri ekki unnt að fallast á að 

honum yrði metið refsilaust skv. 12. gr. hgl. að hafa beitt sér til varnar hnífi. Ef átök eru komin 

út fyrir þau mörk sem geta falist í samþykki annars aðila í átökum þá getur gagnaðilinn varið 

sig með neyðarvörn. 

3.3. TÍMAMÖRK ÁRÁSAR 

Í 12. gr. hgl. er fjallað um ólögmæta árás, „sem byrjuð er eða vofir yfir“, af orðalaginu er ljóst 

að hin ólögmæta árás verður að eiga sér stað áður en eða um leið og til varnaraðgerða er gripið. 

Árás má því ekki vera lokið, þegar neyðarvarnarverkið hefst, hins vegar getur árásaratferlið 

verið langt komið þegar varnaraðgerðir hefjast.51 Árás getur beinst að þeim sem neyðarvörn 

beitir, eða að þriðja manni og verður árásin að vera undanfarandi, þ.e. má ekki vera yfirstaðin, 

sbr. Hrd. 9. júní 2011 í máli nr. 18/2011. Í þessum dómi Hæstaréttar taldi rétturinn að atlaga 

ákærða var ekki nauðsynleg til að verjast eða afstýra árás, sem var byrjuð eða yfirvofandi 

sökum þess að umrædd árás var talin yfirstaðin með vísan til framburða vitna í málinu.  

Það getur reynst þrautinni þyngra að meta hvenær árás telst yfirvofandi. Hótun um árás 

einhvern tíma síðar meir fullnægir almennt ekki skilyrði neyðarvarnar, enda er þá neyðarvörn 

sjaldnast nauðsynlegt við slíkar aðstæður.52 Hins vegar geta aðstæður verið þannig að 

nauðsynlegt er að bregðast við hótun um alvarlegt brot og að ekki verði komið í veg fyrir brotið 

síðar, ef það er ekki gert strax.53 

                                                           
50 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 127. 
51 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 128. 
52 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 128. 
53 Stephan Hurwitz, Den danske Kriminalret : Almindelig del. (Gad 1971) 266. 
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Neyðarvörn verður ekki beitt eftir að árás lýkur en lok árásar má almennt miða við 

fullframningarstig viðkomandi brotategundar.54 Árás samkvæmt 12. gr. hgl. verður þó ekki 

miðuð við fullframningarstig manndráps, ef nokkur tími líður frá líkamsárás og þar til 

árásarþoli deyr af völdum áverka, er hann hefur hlotið við atlöguna. Slíkt nægir ekki sem 

yfirvofandi árás í skilningi neyðarvarnar ákvæðisins, þótt endanleg afleiðing árásarinnar sé 

ekki komin fram. Þótt brot teljist þegar fullframið má svara henni með neyðarvörn við vissar 

aðstæður, þ.e. ef fullframningarstig brots er fært fram og enn er unnt að afstýra afleiðingum 

þess, t.d. landráð skv. 86. gr. hgl.55 Í slíkum tilvikum telst ólögmæt árás ekki lokið við 

fullframningu brots heldur þegar afleiðingar verks koma fram eða ólögmætu ástandi lýkur. 

3.4. SKILYRÐI NEYÐARVARNAR 

3.4.1. NAUÐSYN VERKS 

Fram kemur í 12. gr. hgl. að það verk sé refsilaust, sem menn vinna af neyðarvörn, að því leyti 

sem það hefur verið nauðsynlegt til þess að verjast eða afstýra ólögmætri árás. Nauðsyn 

varnaraðgerða er fortakslaust skilyrði refsileysis og sýknu, sbr. áðurnefndan Hrd. 9. janúar 

1976 í máli nr. 166/1975. Í þessu máli féllst Hæstiréttur ekki á að nauðsynlegt hefði verið fyrir 

ákærða að ráðast á mann til þess að verjast né afstýra meinandi orðbragði mannsins í garð 

móður ákærða. Í dóminum segir: 

Verjandi ákærða hefur krafist sýknu af kröfum ákæruvaldsins með þeim rökum, 

að um nauðvörn hafi verið að ræða af hans hendi og að verknaður ákærða verði 

ekki lagður honum til lasts vegna sanngirnis sjónarmiða. 

Á þessar málsástæður verður ekki fallist. Að vísu verður að telja sannað með 

framburði ákærða og þriggja vitna, að B hafi viðhaft þau orð um móður ákærða, 

sem lýst er hér að framan. Hins vegar verður atlaga ákærða að B hvorki talin 

hafa verið nauðsynleg til þess að verjast né afstýra hinu meiðandi orðbragði B 

né verður hún talin fyllilega réttlætanleg út frá sanngirnissjónarmiði. Verður hér 

einnig að hafa í huga, að ákærði hélt árásinni áfram, eftir að B féll óvígur í 

götuna, auk þess sem lögregluþjónar voru nærstaddir, þegar atburðurinn gerðist. 

Nauðsyn má þó skilja á ýmsan veg en mælikvarði á nauðsyn hlýtur að vera fyrst og fremst 

almennur og hlutlægur. Þá hefur huglæg afstaða árásarþola einnig mikil áhrif, þ.e. ef hann 

ranglega telur sig beita neyðarvörn sér eða öðrum til varnar. Slík villa kann hins vegar að leiða 

til sýknu og er þá alla jafnan nefnt pútatív neyðarvörn.56 

                                                           
54 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 128. 
55 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 129. 
56 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 129. 
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Þess er ekki ætíð krafist við neyðarvörn að minni hagsmunum sé fórnað fyrir meiri, svo getur 

legið á að mannsbani af völdum neyðarvarnar getur talist refsilaus afleiðing varnaraðgerða, sbr. 

2. mgr. 2. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, (hér eftir MSE), sem lögfestur hefur verið hér á 

landi með lögum nr. 62/1994. Í ákvæðinu segir:  

Þótt mannsbani hljótist af valdbeitingu skal það ekki talið brjóta í bága við þessa 

grein ef valdbeitingin er ekki meiri en ýtrasta nauðsyn krefur. 

til að verja menn gegn ólögmætu ofbeldi 

til að framkvæma lögmæta handtöku eða til að koma í veg fyrir flótta manns 

sem er í lögmætri gæslu 

vegna löglegra aðgerða sem miða að því að bæla niður uppþot eða uppreisn. 

Ákvæðið áskilur skilyrði um ýtrustu nauðsyn, aftur á móti er ekki kveðið á með berum orðum 

um skilyrði varðandi forsvaranleika í ákvæðinu. Hins vegar er ljóst að Mannréttindadómstóll 

Evrópu lítur til þess hvort forsvaranlegri aðferð hafi verið beitt við mat á því hvort manndráp 

sé réttlætanlegt í skilningi 2. mgr. 2. gr. MSE. Sjá hér dóm Mannréttindadómstóls Evrópu, 

Wasilewska and Kalucka g. Pólandi App no 28975/04 og 33406/04 23. febrúar 2010. 

Í þessu máli skaut sérsveit pólsku lögreglunnar á bíl með tveimur mönnum 

innanborðs. Annar maðurinn lést en hinn slasaðist alvarlega. 

Mannréttindadómstóll Evrópu taldi að brotið hafi verið gegn 2. gr. MSE, annars 

vegar hvað varðaði manndrápið og hins vegar að verulegir annmarkar voru á 

rannsókn á dauðsfallinu. Vísaði dómstóllinn til þess að ekki var gætt að 

forsvaranleika lögregluaðgerðarinnar þegar litið er til þess hversu margir 

lögregluþjónar tóku þátt í aðgerðinni, hversu þungvopnaðir þeir voru og hversu 

miklu afli þeir beittu við framkvæmd aðgerðarinnar. Þá fór dómstóllinn enn 

fremur í mat á því hvort nauðsynlegt var að ganga eins langt og raunin varð í 

þessu máli. 

Af ofangreindum dómi má sjá að við mat á því hvort mannsbani sé réttlætanlegur í skilningi 

ákvæðisins þá er horft til nauðsyn verks og hvort forsvaranlegri aðferð hafi verið beitt við 

framkvæmd verksins. Í íslenskum rétti kemur hins vegar lítið annað til greina en neyðarvörn 

til sýknu vegna manndráps.57 Má í þessu sambandi nefna Hrd. 23. janúar 1957 í máli nr. 

112/1956. Í þessum dóm Hæstaréttar var ákærða gefið að sök að hafa slegið mann frá sér er 

þeir voru í áflogum, með þeim afleiðingum að maðurinn féll í jörðina og lést daginn eftir af 

völdum höfuðkúpubrots. Í Hæstarétti sagði um neyðarvarnarverkið:  

Meðan átök þeirra ákærða og I heitins stóðu, er sannað að P sló ákærða með 

tómri þriggjapelaflösku í höfuð og herðar og hafði reitt hana til höggs að nýju, 

þegar ákærði sló eða hratt I þannig, að hann féll í götuna og hlaut þá áverka, 

sem leiddu síðar til dauða hans, enda hafði I þá ekki sleppt ákærða eða hætt árás 

                                                           
57 Jónatan Þórmundsson, „Ólögmæti verknaðar og refsileysisástæður“ (2005) 55 Tímarit lögfræðinga, 357, 373. 
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sinni á hann, þrátt fyrir byrjaða árás P á ákærða. Eins og á stóð fyrir ákærða, þ. 

e. meðan hann á yfir höfði sér árás með vopni, sem gat verið lífshættulegt, þykir 

hann ekki hafa beitt hættulegri vörnum gegn árásarmönnum sínum en ástæða 

var til. Þess verður ekki krafist, að ákærði hefði átt að sjá fyrir sem sennilegar 

afleiðingar varnaraðgerða sinna það hörmulega slys, sem þarna varð. 

Í samræmi við það, sem nú hefir verið rakið,- hlýtur dómurinn og samkvæmt 1. 

mgr. 12. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 að sýkna ákærða af ákærunni 

fyrir brot á 215. gr. þeirra laga.   

Orðalag dómsins gefur það sterklega til kynna að slík hætta hafi steðjað að ákærða, að honum 

hafi verið heimilað að verja sig og beita ýtrustu neyðarvörn, þ.e. að skerða jafnmikla hagsmuni 

og þá sem í hættu voru staddir. Niðurstaða dómsins byggir á öðrum röksemdum en bara 

neyðarvarnarrökum. Þessi viðbótarök virðast lúta að orsakatengslum og sennilegum 

afleiðingum varnaraðgerðanna. Telja verður að orsakasamband sé fyrir hendi, hins vegar 

verður seint talið að sú afleiðing sem af hlaust sé fyrirsjáanleg eða líkleg, þegar um er að ræða 

algeng högg eða hrindingar.  

Sé hægt að afstýra eða koma í veg fyrir ólögmæta árás með öðrum hætti en valdbeitingu þá 

telst neyðarvörn ekki nauðsynleg og þar af leiðandi óheimil. Ef hægt er að koma í veg fyrir 

árás með vægari aðgerðum, t.d. með óvirkri mótspyrnu eða með því að kveðja til nærstaddan 

lögreglumann þá eru líkur fyrir því að neyðarvarnarverk uppfylli ekki skilyrði um nauðsyn,58 

sbr. Hæstaréttardóm frá 1956. 

Hrd. 29. febrúar 1956 í máli nr. 170/1955. Í þeim dómi Hæstaréttar var ekki 

á það fallist að um neyðarvörn væri að ræða og sakfelldi dómstóllinn ákærða 

fyrir líkamsárás skv. 218. gr. hgl. Ákærði hafði komið ungum strák til hjálpar 

þegar ölvaður maður hafði verið að ónáða hann. Ölvaði einstaklingurinn snéri 

sér svo að ákærða þegar strákurinn var farinn af vettvangi. Dómstóllinn taldi að 

yfirvofandi árás á strákinn væri liðin hjá og að ákærði hefði þá frekar átt að leita 

aðstoðar lögreglumanna sem voru þar skammt frá. Þá taldi dómstóllinn enn 

fremur að ákærði hefði geta komið í veg fyrir frekari átök með því að fara frá 

ölvaða einstaklingnum eða haldið honum þar til lögreglan kæmi á vettvang. 

Þó ber að nefna að árásaþoli þurfi ekki alla jafnan að renna af hólmi eða fórna minni 

hagsmunum fyrir meiri í stað þess að grípa til neyðarvarnar. Jónatan Þórmundsson nefnir dæmi 

í bók sinni um að ef maður stendur frammi fyrir hótun vopnaðs manns sem ætlar sér að ræna 

mann, þá sé árásarþola almennt óskylt að afhenda verðmætin. Árásaþolinn getur þá brugðið 

fyrir sér beinni valdbeitingu innan marka þeirra marka sem 12. gr. heimilar.59 Hins vegar má 

ætlast til þess, undir vissum kringumstæðum, að árásaþoli láti undan síga eða leggi á flótta, 

                                                           
58 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 130. og Knud Waaben, Straffettens 

almindelige del I Ansvarslæren (3. útgáfa. Karnov Group 1993) 114. 
59 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 130. 
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með hliðsjón af forsvaranlegri aðferð. Hægt er hér að nefna dæmi um geðveikan mann sem 

hótar lífshættulegri árás eða gerir sig líklegan til hennar í því skyni að komast yfir verðlítinn 

hlut.60 

3.4.2. FORSVARANLEG AÐFERÐ 

Annað skilyrði neyðarvarnar er að forsvaranlegri aðferð hafi verið beitt, með forsvaranlegri 

aðferð er átt við að varnarverkið eigi að vera í eðlilegu samræmi við hættueiginleika árásarinnar 

eða að eðlilegt hlutfall sé milli hinnar ólögmætu árásar og nauðsynlegrar varnaraðgerðar.61 

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. hgl. frá 1869, var gerður greinamunur á ýtrustu neyðarvörn og 

einfaldri neyðarvörn. Ýtrasta neyðarvörnin laut að vernd lífi manna, velferð eða heilsu en 

einföld neyðarvörn laut að eignum manna.62 Með 12. gr. hgl. 1940 var aðgreining um ýtrustu 

og einfaldri neyðvörn, felld burt. Dómstólum var þá veitt meira frelsi til að meta hverju sinni 

þegar kom að mati hvort neyðarvörn var hættulegri en tilefni gafst til.63  

Í 12. gr. er að finna einskonar meðalhófsreglu hvað varðar neyðarvörn, þ.e. „að ekki hafi verið 

beitt vörnum sem séu augsýnilega hættulegri en árásin og tjón það, sem af henni mátti vænta 

gaf ástæðu til.“ Eðli og hættustig árásar, aðferðin við neyðarvarnarverk, hættan af slíku verki, 

mikilvægi hagsmuna sem í húfi eru, huglæg afstaða árásarmanns eða árásaþola og tilefni árásar 

eru meðal þeirra atriða er þarf að líta til þegar kemur að slíku mati.  

Orðalag ákvæðisins „augsýnilega hættulegri“ veitir þeim er beitir neyðarvörn ákveðið svigrúm 

til að miða varnaraðgerðir sínar við eigin hugmyndir um hversu hættuleg slík árás sé. Almennt 

er talið að vafi hvað þetta varðar verði talið árásaþola í hag. Endanlegt mat er hins vegar hjá 

dómstólum hvað þetta varðar en við mat dómstóla skiptir ekki máli hvort varnaraðgerð teljist 

forsvaranleg hlutrænt séð, heldur hvernig varnaraðgerðin hafi horft við geranda miðað við 

aðstæður.64  

Þá ber einnig að taka mið af einstaklingsbundnum aðstæðum, til að mynda greindarskort eða 

líkamsburðum.65 Matið á hvort forsvaranlegri aðferð hafi verið beitt við framkvæmd 

neyðarvarnarverks er heildarmat og hefur dómarinn ákveðið svigrúm til að meta varnarverkið. 

Það skiptir máli að meta verkið út frá því hvernig það blasti við geranda á þeim tímapunkti sem 

                                                           
60 Stephan Hurwitz, Den danske Kriminalret : Almindelig del. (Gad 1971) 188. 
61 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 131. 
62 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 131. 
63 Alþt. 1939, A-deild, 357. 
64 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 132. 
65 Svein Slettan, „Privat dødstraff? – Er det lov å ta liv i nødverge?“ Lov og rett (1987) 604. 
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verkið var unnið. Oft á tíðum er erfitt að meta nákvæmlega hvort neyðarvörn hafi verið 

forsvaranleg miðað við aðstæður líkt og sjá má í Hrd. 25. nóvember 2010 í máli nr. 674/2009. 

Hæstiréttur komst ekki að samhljóða niðurstöðu en Ólafur Börkur skilaði inn sératkvæði þar 

sem hann taldi að skilyrði neyðarvarnar væru fyrir hendi og bæri því að sýkna ákærða en 

dómurinn er ítarlega reifaður í kafla 5. 

Þá kann árásaþoli að sæta refsingu ef neyðarvarnarverk leiðir til alvarlegri afleiðinga en þörf 

var á og árásarþoli grípur ekki til öryggis- eða björgunarráðstafana. Til dæmis má nefna mann 

sem liggur meðvitundarlaus á götu eftir neyðarvarnarverk.66 Slíkt gæti talist til hættubrots, sbr. 

1. mgr. 220. gr. hgl., eða jafnvel manndráps af gáleysi samkvæmt 215. gr. hgl., ef dauði hlýst 

af gáleysi af hálfu árásaþola. Nánar er fjallað um forsvaranlega aðferð í 5. kafla ritgerðarinnar 

og þá sérstaklega með tilliti til dómaframkvæmdar. 

3.4.3. HUGLÆG AFSTAÐA GERANDA OG VILLA UM AÐSTÆÐUR 

Þriðja skilyrði neyðarvarnar snýr að huglægri afstöðu geranda og villa um aðstæður. 

Samkvæmt 12. gr. hgl. er á því byggt að neyðarvarnarverk sé unnið með vitneskju um allar 

aðstæður eða að öðru leyti þannig, að huglæg afstaða geranda samsvari ásetningarkröfum til 

refsiverðs verknaðar.67 Fræðilega þá ætti það að leiða til sýknu fyrir neyðarvarnargeranda þó 

svo að hann sé ekki viss í sinni sök um aðstæður þannig að huglæg afstaða hans líkist lægstu 

stigum ásetnings. Hins vegar getur slíkt haft áhrif á mat dómstóla á því hvort varnaraðgerðir 

geranda teljist hafa verið forsvaranlegar eða ekki. Þá er enn ólíklegra að fallist verði á lögmæti 

neyðarvarnarverks ef gerandi hefur sýnt af sér gáleysi við mat á aðstæðum.68 Ef 

neyðarvarnarverk leiðir til líftjóns vegna gáleysis geranda um aðstæður, kann villa hans að 

nægja til sýknu vegna ásetningsverknaðar, en getur leitt til refsiábyrgðar fyrir manndráp af 

gáleysi.69 

Engin sérstök hvöt er áskilin til sýknu vegna neyðarvarnar og breytir það engu í þessu efni, 

þótt neyðarvarnarverk sé unnið af vítaverðri hvöt eins og hefnigirni, svo framalega sem gerandi 

hafi ekki viljandi egnt andstæðing sinn til árásar í því skyni að hefna sín á honum.70 Þannig 

                                                           
66 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 133. 
67 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 133. 
68 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 133. 
69 Gorm Toftegaard Nielsen, Strafferet I. Ansvaret (Chr. Ejlers‘ Forlag 2001) 132. 
70 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 134. 
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getur svo orðið að maður kemur þriðja manni til aðstoðar vegna löngunar til að ná sér niður á 

árásarmanni en ekki til þess að aðstoða fórnalamb árásar.71  

Algjör villa um þær aðstæður, sem ráða úrslitum um mat á ætluðu neyðarvarnarverki, getur 

verið á tvo gagnstæða vegu, rétt eins og staðreyndavilla um sjálfa refsiábyrgðina. Aðalreglan 

um réttaráhrif neikvæðrar staðreyndarvillu gildir einnig um þau atvik eða aðstæður, sem skera 

úr um tilvist neyðarvarnar sem og annarra hlutrænna refsileysisástæðna. Villan útilokar 

ásetning geranda til refsiverðs verknaðar ef gerandi telur aðstæður vera þannig að hann sé að 

vinna verk í neyðarvörn, þó svo að aðstæður eru í raun ekki á þann veg eða ósannað er að slíkar 

aðstæður séu fyrir hendi. Villan leiðir þannig til sýknu, líkt og um raunverulega neyðarvörn sé 

að ræða, þ.e. pútatív neyðarvörn.72 

Hins vegar myndi vanþekking eða misskilningur varðandi skilyrði 12. gr. hgl. ekki leiða til 

sýknu, né heldur villa um réttaráhrifin. Slík villa væri lögvilla og er þá mögulega litið til 

refsilækkunar- eða refsibrotfallsástæðna ef skilyrði 3. tl. 1. mgr. eða 2. mgr. 74. gr. hgl. eru 

fyrir hendi. Má hér nefna Hæstaréttardóm sem varðar varnarliðsmann Bandaríkjanna, en hægt 

er að velta því fyrir sér hvort varnarliðsmaðurinn umræddi gæti talið að meint varnarverk væri 

innan neyðarvarnar samkvæmt bandarískum rétti. Hins vegar ber að taka fram að á þetta reyndi 

ekki í málinu.  

Hrd. 4. mars 2004 í máli nr. 423/2003. Til átaka kom milli bandarískra 

varnarliðsmanna og íslenskra ungmenna. Y varð fyrir fimm hnífsstungum og 

voru þrjár þeirra taldar lífshættulegar. Ákærði gaf sig svo fram við lögreglu 

nokkru síðar og viðurkenndi að hann beitti hnífi gegn Y og vísaði á hnífinn. Í 

niðurstöðum réttarmeinafræðings kom fram að einn hinna lífshættulegu áverka 

gæti ekki verið eftir umræddan hníf. Ákærði bar fyrir sig að hann hefði verið 

sleginn í hausinn með flösku aftan frá og í kjölfarið hafi hann gripið í hnífinn 

og otað honum blindandi í þá átt sem hann taldi árásina koma úr. Héraðsdómur 

taldi sannað að ákærði hefði lagt til Y með hnífnum en ósannað að hann veitti 

Y fleiri en einn áverka. Enn fremur taldi dómstóllinn ósannað að árás ákærða á 

Y hafi verið í samverknaði við annan mann. Dómstóllinn féllst þá ekki á að 

verknaður ákærða væri refsilaus á grundvelli neyðarvarnar en í forsendum 

dómsins kemur fram að varnarliðsmennirnir hefðu geta komið sér á brott hefðu 

þeir það viljað og talið sér ógnað. Þá var ekki talið að um eðlileg viðbrögð 

manns væri að ræða hjá ákærða að grípa til svo hættulegs vopns og þess sem 

hann beitti í greint sinn.  

Hafi geranda verið ókunnugt um neyðarvarnaraðstæður, er hann framkvæmdi refsinæmt verk 

sitt er um jákvæða staðreyndavillu að ræða og pútatívt brot, þ.e. refsiverða tilraun til afbrots. 

                                                           
71 Johs. Andenæs, Alminnelig strafferet (3. útgáfa. Osló 1989) 155. 
72 Ármann Snævarr, Þættir úr refsirétti II (2. útgáfa. Handrit til kennslu. Reykjavík 1983) 59. 
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Sem dæmi má nefna ef A slær B hnefahögg en er ómeðvitaður um að B er í þann veg að fara 

ráðast á C, þá má líta á verknað A sem tilraun til líkamsárásar. Háttsemi A er því refsinæm og 

saknæm en lögmæt eins og á stóð í reynd. Brotið er þó ekki fullframið þar sem hlutrænu 

refsiskilyrðin eru eigi uppfyllt. Hins vegar er ásetningur til ákveðins refsiverðs verknaðar og 

því skal meta háttsemina sem tilraun til brots.73 Má hér nefna Ufr. 1998, 504. Í þessu máli voru 

tveir aðilar, X og Y, sýknaðir á grundvelli neyðarvarnar vegna misskilnings þeirra á aðstæðum. 

Y tók ekki eftir því þegar X ýtti F, eftir að F hafði ógnað þeim og taldi Y því að hann væri að 

verjast tilefnislausri árás þegar hann kýldi F. Þá sá X ekki að Y hafði kýlt F heldur sá hann bara 

átök þeirra á milli, X  taldi að F hefði af litlu tilefni tekið bjórglas og reynt að kasta í Y og því 

hefði X slegið F.   

4. FARIÐ ÚT FYRIR TAKMÖRK LEYFILEGRAR NEYÐARVARNAR 

Þegar farið er út fyrir takmörk leyfilegrar neyðarvarnaraðgerða þá gilda tvær sérreglur sem er 

að finna í hegningarlögunum. Þessi frávik lúta fyrst og fremst að skilyrðinu um forsvaranlega 

aðferð. Ef meint neyðarvarnarverk skortir hins vegar eitthvert af grundvallarskilyrðum 

neyðarvarnar, t.d. varðandi tímamark árásar, árásarstig eða nauðsyn verks þá koma sérreglurnar 

ekki til álita.74 Ef slíkar aðstæður eru fyrir hendi er ekki óhugsandi að 75. gr. hgl. komi til 

skoðunar við ákvörðun refsingar og hugsanlega aðrar refsilækkunarheimildir. Þörfin fyrir 

sérreglurnar fer nokkuð eftir því, hvort eða hversu mikið tillit er tekið til persónulegra aðstæðna 

og huglægrar afstöðu árásarmanns og árásarþola. Ákvæði 1. mgr. 12. gr. hgl. hlýtur að eiga við 

um neyðarvarnaraðstæður, nema vörnin sjálf sé augsýnilega hættulegri en árásin og það tjón, 

sem af henni mátti vænta. Með hliðsjón af þessu orðalagi svo og vegna sönnunarreglna eru því 

yfirleitt líkur til þess að aðalregla 1. mgr. 12. gr. eigi fremur við en sérreglurnar.75 

4.1. REFSILEYSISÁSTÆÐUR 2. MGR. 12. GR. ALM. HGL. 

Aðra þessarar sérreglu er að finna í 2. mgr. 12. gr. hgl., þar segir, „hafi maður farið út fyrir 

takmörk leyfilegrar neyðarvarnar, og ástæðan er til þess er sú, að hann hefur orðið svo skelfdur 

eða forviða, að hann gat ekki fullkomlega gætt sín, skal honum eigi refsað.“ Þegar litið er til 

þess hvort forsendur séu til að beita ákvæðinu er tekið tillit til mjög einstaklingsbundinna 

ástæðna, sem sýna verður fram á með nægilegum líkum. Í máli frá 1936 reyndi á 2. mgr. 12. 

gr. hgl.  

                                                           
73 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 134. 
74 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 134. 
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Hrd. 23. október 1936 í máli nr. 38/1936. Í þessu máli skaut ákærði, sem var 

einkennisklæddur löggæslumaður að sinna eftirliti á dansskemmtun, 5 skotum í 

átt að mannfjölda og hlutust af þeim skotsár sem löggæslumaðurinn var ákærður 

fyrir að hafa valdið. Ákærði bar fyrir sig neyðarvörn, en áður hafði komið til 

átaka milli löggæslumannsins og margra manna, er réðust á hann samtímis og 

vörpuðu honum fram af steinpalli yfir grindverk, um 2,46 metra hæð, niður á 

frosna og grýtta jörð. Ákærði stóð síðan upp en var þá ógnað af mannfjöldanum 

og hótað að hann skyldi hýddur, settur í poka, grýttur og jafnvel drepinn. Ákærði 

hélt því fram að hann hafi skotið eingöngu í því skyni að hræða mannfjöldann 

frá, er að honum sótti, að hann hafi skotið 3 skotum og ávallt miðað niður í 

jörðina fyrir fæturna á mannfjöldanum. Hæstiréttur féllst á að ákærða hafi verið 

heimilt að beita slíkri nauðvörn og var þá vísað til þess að hann var einn síns 

liðs gegn mörgum aðsækjendum, sem hann gat vænst misþyrmingar af, bæði 

vegna þess sem á undan var gengið, og hótanna þeirra. Hins vegar taldi rétturinn 

að ekki var þörf á að skjóta eins mörgum skotum í þessu skyni og upplýst var 

að ákærði gerði, auk þess var ljóst af skotsárum að hann gætti ekki ýtrustu 

varkárni við beitingu skotvopns, þótt tilætlun hans hafi ekki verið önnur en sú 

að hræða mannfjöldann og stöðva á þann hátt aðsókn hans. Hæstiréttur taldi að 

ákærði hefði farið út fyrir takmörk leyfilegrar neyðarvarnar, en orsökina til þess 

má telja hina miklu geðshræringu og æsing sem ákærði komst í vegna hinna 

stórfelldu og ólögmætu árás sem hann hefði orðið fyrir og hótanna þeirra sem 

mannfjöldinn hafði í frammi við hann. Var ákærði því sýknaður með vísan til 

1. málsl. 2. mgr. 41. gr. þágildandi hegningarlaga frá 1869, en ákvæðið svarar 

nú til 2. mgr. 12. gr. núgildandi hegningarlaga. 

Í 2. mgr. 12. gr. hgl. er áskilið tvöfalt orsakasamband, annars vegar að ólögmæt árás 

hafi leitt til þess að gerandi varð svo skelfdur eða forviða og annars vegar að hann gat 

ekki fullkomlega gætt sín og fór út fyrir leyfileg takmörk af þeim sökum. Þá er að finna 

aðra heimild til að lækka eða fella niður refsingu vegna neyðarvarnarsjónarmiða í 1. tl. 

1. mgr. 74. gr. og 2. mgr. sama ákvæðis. 

4.2. REFSILÆKKUNAR- OG REFSIBROTFALLSÁSTÆÐUR 74. GR. ALM. 

HGL. 

Víkur þá umfjöllun að hinni sérreglunni þegar farið er út fyrir takmörk leyfilegrar 

neyðarvarnar. Refsilækkunar- og refsibrotfallsástæður er að finna í 74. gr. hgl. en samkvæmt 

1. tl. 1. mgr. þess ákvæðis er heimilt að færa refsingu þá, sem í lögum er lögð við broti, niður 

úr lágmarki því sem þar er ákveðið, þegar maður hefur farið út fyrir takmörk leyfilegrar 

neyðarvarnar eða neyðarréttar. Þá er einnig heimilað í ákvæðinu að dæma fésekt í stað 

fangelsisrefsingar, þannig má fara bil beggja þegar ekki eru skilyrði til þess að sýkna 

samkvæmt 12. gr. hgl., en með verknaðinum er þó ekki vikið svo langt frá skilyrðum 

ákvæðisins um leyfilegar varnaraðgerðir, að einungis full refsing komi til greina.76 Ef maður 
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hefur farið út fyrir takmörk leyfilegrar neyðarvarnar þá er einnig heimilt samkvæmt 2. mgr. 74. 

gr. hgl. að láta refsingu falla niður að öllu leyti, ef sérstaklega stendur á eða ríkar ástæður mæla 

með því.77 Milli refsibrottfallsástæðu og refsilækkunarástæðu er einungis stigsmunur. Ef 

refsing er látin niður falla, er kveðinn upp sakfellingardómur sem hefur öll réttaráhrif 

sakfellingar önnur en þau að refsing er ekki tiltekin.78 Vert er í þessu samhengi að nefna 

Hæstaréttardóm frá 1986. 

Hrd. 15. október 1986 í máli nr. 158/1986. Mál höfðað gegn B og S, tveimur 

ungum mönnum fyrir að hafa valdið dauða Þ, bróðir B. Sátu allir þrír við 

áfengisdrykkju um kvöldið en kváðu ákærðu að Þ hafi ráðist á þá og þeir lent í 

áflogum, ákærðu tóku Þ hálstaki hvor eftir annan og eigi látið af tökunum fyrr 

en Þ lá eftir lífvana eða meðvitundarlaus og síðan hraðað sér úr íbúðinni. 

Hæstiréttur lagði frásögn ákærðu til grundvallar um árás af hendi Þ. 

Dómstóllinn taldi að ákærðu var samkvæmt 12. gr. hgl. vítalaust þótt þeir 

verðust árásinni, ef þeir beittu eigi vörnum sem voru augsýnilega hættulegri en 

árásin og tjón það sem af henni mátti vænta gaf tilefni til. Hins vegar taldi 

Hæstiréttur að ákærðu hefðu farið mjög út fyrir takmörk leyfilegrar 

neyðarvarnar. Voru þeir sakfelldir fyrir brot gegn 2. mgr. 218. gr. hgl. en til 

refsilækkunar var litið til 1. tl. 74. gr. sömu laga. Ákærðu hlutu eins árs fangelsi 

hvor en minnihluti Hæstaréttar taldi rétt, með tilliti til ungs aldurs og sakaferils 

beggja ákærðu, að fresta fullnustu refsingar skilorðsbundið. 

Ef skilyrði neyðarvarnar eru ekki uppfyllt, t.d. um ólögmæta árás eða nauðsyn 

neyðarvarnaraðgerða, getur 1. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. ekki leitt til refsilækkunar og tæpast til 

málsbóta eða skilorðsákvörðunar. Hins vegar má svo vera að önnur ákvæði, t.d. 4. tl. 1. mgr. 

74. gr. og 75. gr. hgl. hafi sömu eða svipuð réttaráhrif. Sjá hér Hæstaréttardóm þar sem litið 

var til 4. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. 

Hrd. 16. mars 1977 í máli nr. 217/1976. Ákærða var gefið að sök að hafa banað 

R sem reyndi að hrifsa til sín bankabók ákærða. Ákærði er einn til frásagnar um 

aðdraganda og atvik að viðureign þeirra sem leiddi til dauða R. Lagt var til 

grundvallar að til verulegrar átaka hafi komið milli þeirra og að ákærði „hafi 

verið gripinn ofsahræðslu í viðureign sinni við R og að verknaðurinn hafi verið 

framinn undir snöggum kvíða og ótta við sjálfsmeiðingu auk reiði“, sbr. svör 

réttarmáladeildar Læknaráðs í álitsgerð, við spurningum héraðsdómara. 

Samkvæmt játningu ákærða, sem fékk stoð í öðrum sakargögnum, var ótvírætt 

að ákærði svipti R lífi með hnífsstugnum og staðfesti Hæstiréttur að brot ákærða 

varðaði við 211. gr. hgl. Hæstiréttur féllst ekki á, þegar atvik og aðstæður allar 

voru virtar, að ákærði hafi framið brot sitt í neyðarvörn, sbr. 12. gr. hgl. og 

hvorki ákvæði 2. mgr. 12. gr. né 1. tl. 1. mgr. 74. gr. sömu laga ættu við um 

háttsemi ákærða. Hins vegar var talið að R hafi átt upptökin að viðureign þeirra 

ákærða og sakargögn bentu til þess að hann hafi verið alldrukkinn og sökum 

þess var litið til  4. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. við ákvörðun refsingar. 
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Eins og áður segir opnar 74. gr. hgl. á það að hægt sé að færa refsingu niður úr lágmarki því 

sem ákveðið er í lögum fyrir brot þegar skilyrði til þess að sýkna samkvæmt 12. gr. hgl. eru 

ekki fyrir hendi, en þó hefur ekki verið vikið svo langt frá skilyrðum 12. gr. um leyfilegar 

varnaraðgerðir að einungis full refsing komi til greina. 

5. MAT DÓMSTÓLA Á FORSVARANLEGRI AÐFERÐ 

Eins og áður segir er það skilyrði neyðarvarnar að forsvaranlegri aðferð hafi verið beitt við 

framkvæmd varnarverksins, þ.e. að varnarverkið sé í eðlilegu samræmi við hættueiginleika 

árásarinnar.79 Ákvæðið er þó frekar almennt orðað, en orðalagið „augsýnilega hættulegri“ veitir 

ákveðið svigrúm fyrir þann sem beitir neyðarvörn. Mat dómstóla á því hvort við varnaraðgerð 

hafi verið beitt forsvaranlegri aðferð virðist þó ekki vera algjörlega óumdeild ef marka má 

áðurnefndan dóm Hæstaréttar frá 2010. 

Hrd. 25. nóvember 2010 í máli nr. 674/2009. Ákærði var á leið niður 

Bankastræti þegar hópur stráka umkringdi hann og hóf að áreita hann að 

tilefnislausu. Einhverjir úr hópnum hafi síðan slegið og sparkað í ákærða, hefði 

hann fundið „höggin dynja á hnakkanum á sér“ og orðið hræddur um líf sitt. 

Ætla má að árásarmennirnir hafi verið minnst fimm talsins en ljóst er af 

framburði vitna að A hafi haft sig mest í frammi. Ákærði tók þá á flótta en 

einhverjir úr hópnum hófu eftirför. A stökk síðan á ákærða og tók hann tökum 

en í kjölfar þess stakk ákærði A í síðuna, þannig af varð 3 cm langur og 2 cm 

djúpur skurður. Ákærði hélt því fram að hann hafi sveiflað hnífnum í átt að A 

til þess „að hræða hann frá“ en vitni báru fyrir að ákærði hafi sveiflað hnífnum 

í kringum sig í varnaðarskyni, þó óvíst sé um nákvæma tímasetningu á þessu 

atviki. Ákærði játaði þá háttsemi sem honum er gefin að sök, þ.e. brot gegn 2. 

mgr. 218. gr. hgl., en bar því fyrir að líkamsárás hans hafi verið unnin í 

neyðarvörn. Meirihluti Hæstaréttar taldi ákærða vera nauðsyn að verja sig eftir 

að hafa reynt að flýja án árangurs. Hins vegar hafi ákærði hafa beitt vörnum sem 

voru augljóslega hættulegri en árásin og tjón það sem af henni mátti vænta. Þá 

vísaði rétturinn til þess að nokkru áður en atvik gerðust hafði maður verið 

dæmdur til refsingar fyrir líkamsárás á ákærða og var framganga hans metin í 

því ljósi þótt ekki var talið að ákvæði 2. mgr. 12. gr. hgl. myndu leiða til þess 

að sýkna bæri ákærða. Þá taldi meirihluti Hæstaréttar að ákærði hafi farið út 

fyrir takmörk leyfilegrar neyðarvarnar en litið var til 1. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. 

við ákvörðun refsingar og ákærði dæmdur í þriggja mánaða skilorðsbundið 

fangelsi. Einn af þremur dómurum Hæstaréttar skilaði inn sératkvæði og taldi 

að bera ætti að sýkna ákærða. 

Bæði meiri- og minnihluti töldu aðstæður vera með þeim hætti að ákærða hafi verið 

nauðsynlegt að verjast árásinni. Hins vegar virðist ágreiningurinn snúa að matinu að 

forsvaranleika neyðarvarnarinnar. Hvað varðar hættueiginleika varnarverksins virðist 
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meirihlutinn meta háttsemina út frá hættueiginleikum neyðarvarnarinnar en ekki afleiðingum. 

Telja verður að meta skuli varnarverkið hlutrænt líkt og meirihlutinn gerir enda geta tilviljanir 

eins og minni háttar meiðsl af hættulegri árás ekki orðið til þess að varnaraðgerð teljist hafa 

minni hættueiginleika og sé því forsvaranlegt.80 Meirihlutinn virðist þó líta á árásina gegn 

ákærða ekki mjög hættulega, en fimm manna hópur sem beitir sér gegn einum er til þess fallinn 

að valda miklum skaða og í raun lífshættuleg ef hópurinn er staðráðinn í atlögu sinni. Í 

dóminum segir orðrétt: 

Eins og framan er rakið varð ákærði fyrir tilefnislausri og harkalegri líkamsárás 

af hálfu margra manna. Hann reyndi að flýja þá en án árangurs og var honum 

nauðsyn að verja sig. Á hinn bóginn verður talið að með því að draga fram 

eggvopn og stinga A með ómarkvissum hætti hafi hann beitt stórhættulegri 

aðferð. Kom lagið í síðu A en olli honum ekki mjög alvarlegum áverkum. Telst 

ákærði því hafa beitt vörnum sem voru augljóslega hættulegri en árásin og tjón 

það sem af henni mátti vænta. Fram er komið að nokkru áður en atvik gerðust 

hafi maður verið dæmdur til refsingar fyrir líkamsárás á ákærða og má meta 

framgöngu hans í því ljósi að ekki verði talið að ákvæði 2. mgr. 12. gr. almennra 

hegningarlaga skuli leiða til þess að sýkna beri ákærða. Samkvæmt 

framansögðu hefur ákærði gerst sekur um brot gegn 2. mgr. 218. gr. almennra 

hegningarlaga en með aðgerðum sínum fór hann út fyrir takmörk leyfilegrar 

neyðarvarnar. 

Eins og áður segir skilaði Ólafur Börkur, Hæstaréttardómari, sératkvæði. Ólafur var sammála 

meirihluta dómenda um lýsingu á málsatvikum hins vegar taldi hann að sýkna ætti ákærða með 

vísan til 12. gr. hgl. Í sératkvæðinu segir orðrétt:  

Ákærða var nauðsyn að verja sig fyrir árás A og annarra þeirra sem eltu ákærða 

á flótta hans, en af því sem á undan var gengið hafði ákærði tilefni til að ætla að 

hann væri í bráðri hættu. Þá má meta framgöngu ákærða umrætt sinn í því ljósi 

að nokkru áður en atvik gerðust hafði maður verið dæmdur til refsingar fyrir 

líkamsárás á hann. Ég tel rétt að fallast á með ákærða að skilyrði neyðarvarnar 

hafi verið fyrir hendi þannig að hann skuli sýknaður af ákæru fyrir líkamsárás 

samkvæmt 1. mgr. 12. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. 

Telja má að niðurstaða Ólafs sé eftir atvikum sanngjarnari, erfitt var fyrir ákærða að komast 

undan umræddri árás en hann hafði reynt að flýja og þegar það bar engan árangur þá veifaði 

hann hníf í kringum sig í varnaðarskyni en árásarmenn létu ekki undan. Niðurstaða meirihluta 

Hæstaréttar byggir á því að neyðarvörnin hafi verið bersýnilega hættulegri en árásin á hendur 

ákærða vegna þess að hann beitti fyrir sig hnífi með hættulegum hætti. Hins vegar, eins og áður 
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hefur komið fram, eykur orðalagið „augljóslega hættulegri“ svigrúm neyðarvarnargeranda til 

að miða varnaraðgerðir við eigin hugmyndir um hættustig árásar.81 

Eins og áður segir þá er ekki hlaupið að því að meta forsvaranleika neyðarvarnarverks og ýtir 

þessi dómur enn fremur undir það, en Knud Waaben telur að allan vafa eigi að túlka þeim í hag 

sem ver sig gegn ólögmætri árás.82 Ljóst er að Hæstiréttur taldi ákærða vera nauðsynlegt að 

verja sig gegn árás margra manna og bjarga sjálfum sér. Þá er álitaefni út af fyrir sig hvernig 

einstaklingur getur varist árás fimm manna án þess að beita einhverskonar vopni. 

Árásarmennirnir höfðu augljósa yfirburði gagnvart ákærða. Ber þó að taka fram að það er 

gífurlega hættulegt að grípa til vopns en þegar einstaklingur stendur einn gegn fimm þá er 

ómögulegt að sjá fyrir sér að hann geti varist án þess að beita fyrir sig einhverskonar vopni. Þá 

má einnig velta því fyrir sér hvort Hæstiréttur gæti talið að með því að sýkna ákærða þá myndi 

það leiða til þess að aðrir gætu talið það leyfilegt að beita fyrir sig vopni til varnar en ljóst er 

að ef svo væri gæti það haft skelfilegar afleiðingar í för með sér.  

Til samanburðar má nefna danskan dóm frá 1963, þar sem málsatvik voru svipuð og þau í 

málinu hér að ofan en afleiðingar neyðarvarnarverksins þó töluvert alvarlegri. 

Ufr. 1963, 599. Þrír fullorðnir menn réðust á hóp ungmenna sem var að halda 

upp á afmæli eins úr hópnum. Allir lögðu á flótta nema ákærði og fóru mennirnir 

þrír að veitast að honum. Dró ákærði þá upp hníf sem hann hafði fengið í gjöf 

fyrr um kvöldið og sveiflaði honum ögrandi í kringum sig. Mennirnir létu ekki 

undan heldur reyndu að sparka hnífnum úr hendi ákærða. Eftir nokkra stund 

takast ákærði og einn af mönnum á og endar það með að ákærði stakk manninn 

sem lést síðar af sárum sínum. Dómstóllinn féllst ekki á að um neyðarvörn hafi 

verið að ræða og var ákærði sakfelldur. Vísaði dómstóllinn til þess að 

hættueiginleikar árásarinnar væru mjög miklir vegna þess að ákærði beitti fyrir 

sig hættulegu vopni. Við ákvörðun refsingar var litið til þess að ákærði var í 

ójafnvægi vegna árásarinnar sem hann varð fyrir, ungs aldurs og þess að ákærði 

tók hnífinn fyrst upp þegar hann var einn eftir. Ákærði var dæmdur í átta mánaða 

fangelsi. 

Afleiðingarnar af varnarverkinu í þessu máli eru gífurlega alvarlegar, hins vegar er ljóst að það 

var einbeittur vilji árásarmannanna að ganga í skrokk á ákærða þegar litið er til þess að þeir 

reyndu að sparka hnífnum úr hendi ákærða. Má þá velta því fyrir sér hvað ákærði gat í rauninni 

gert í slíkum aðstæðum til þess að verja sig gegn árásinni og vera innan marka 

neyðarvarnarákvæðisins. Nokkuð öruggt er að slá því föstu að ákærði gat ekki varist árás 

þriggja fullorðinna manna með berum höndum en honum er samt sem áður óheimilt að grípa 

til vopns þrátt fyrir að vera í mun lakari stöðu gagnvart árásarmönnum sínum. 
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Þá ber einnig að vísa til Hæstaréttardóms frá 2007, þar sem ákærði varði sig eftir að hafa reynt 

að flýja árásarmann sinn og félaga hans. 

Hrd. 18. janúar 2007 í máli nr. 454/2006. Ákærði var staddur inn á 

skemmtistað þegar vinur hans lendir í átökum og fer ákærði í kjölfarið að 

munnhöggvast við X og vini hans þegar ákærða er vísað út af staðnum. X tuskað 

þá ákærða til og tekið hann hálstaki og snúið hann niður á bifreiðaplaninu. 

Ákærði sló þá frá sér og lagði á flótta en félagi X reyndi þá að veitast að ákærða 

er hann hljóp af stað. Ákærði hljóp suður fyrir húsið, en X og nokkrir félagar 

hans hafi verið á eftir ákærða sem greindi svo frá að hann hafi orðið skelfingu 

lostinn. Ákærði tók svo upp hellubrot og kastaði því í andlit X með þeim 

afleiðingum að X hlaut skurð sem náði frá hægri augnkrók niður eftir andliti 

auk þess sem sex tennur brotnuðu í munni hans. Hæstiréttur féllst á að ákærði 

hafi ætlað að nota hellubrotið til að verja sig eða ógna, sem var á flótta undan X 

sem hljóp á eftir honum á mikilli ferð ásamt nokkrum vinum sínum. Hins vegar 

var talið að ákærða hafi hlotið að vera ljóst að sú háttsemi að sveifla þungu 

hellubrotinu og henda því um leið og hann sneri sér við, vitandi að X var fast á 

hæla honum, var stórhættulegt og til þess fallin að valda líkamstjóni. Hæstiréttur 

vísaði til þess að þó svo að ákærði hafi verið hræddur og mátti vænta þess að 

þeir sem á eftir honum hlupu myndu ráðast á hann þá var sú háttsemi að fleygja 

hellubrotinu stórhættuleg og því var ekki fallist á að verknaðurinn hafi verið 

unninn í neyðarvörn. Hins vegar taldi dómurinn að erting hafi falist í því af hálfu 

X að elta ákærða þegar hann lagði á flótta og var því litið til 3. mgr. 218. Gr. 

b.83 honum til málsbóta. Einnig var litið til 4., 5. og 8. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. 

Ákærði var dæmdur í fimm mánaða skilorðsbundið fangelsi og til að greiða X 

skaðabætur. 

Þessi niðurstaða Hæstaréttar má telja auðskiljanlegri en sú í málinu frá 2010,84 í báðum 

tilvikum er ákærði eltur af hópi manna en helsti munurinn er að í málinu frá 2010 ógnaði ákærði 

árásarmönnum sínum áður en hann beitti vopninu og þá voru árásarmenn einnig fleiri í því máli 

heldur en í málinu frá 2007.85 Hæstiréttur taldi í báðum málunum að ákærðu höfðu rétt til þess 

að verjast atlögu árásarmanna sinni, en mat dómstólsins á forsvaranleika varnaraðgerðanna 

getur talist full strangt.  

Hægt er að velta því fyrir sér hvernig ákærðu gátu varið sig gegn árásum svo að þeir sjálfir 

hlutu ekki alvarlega áverka en einnig verið innan leyfilegra marka 12. gr. hgl., þá sérstaklega 

varðandi forsvaranlega aðferð. Í málinu frá 2010 var ákærði umkringdur af fimm mönnum eftir 

að hafa elt hann uppi og létu þeir ekki undan þótt ákærði dró upp hníf. Í málinu frá 2007 var 

ákærði eltur af árásarmanni sínum og vinum hans, skiljanlega varð ákærði mjög skelkaður við 

slíkar aðstæður og féllst Hæstiréttur á að svo væri. Rétt er einnig að vísa til þess að í báðum 

tilvikum játuðu ákærðu háttsemi sína og flúðu ekki vettvang heldur gáfu sig fram við lögreglu 

                                                           
83 3. mgr. 218. gr. b. alm. hgl. er nú 3. mgr. 218. gr. c. alm. hgl. nr. 19/1940. 
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þegar hún mætti á staðinn og bendir það til þess að ákærðu töldu sig hafa verið innan marka 

neyðarvarnar. 

Þá er einnig rétt að vísa til héraðsdóms frá 2004, en telja má að dómstóllinn hafi verið full 

strangur við mat á því hvort forsvaranlegri aðferð hafi verið beitt við neyðarvarnarverkið þegar 

tekið er tillit til aðstæðna.  

Dómur Héraðsdóms Reykjaness 28. september 2004 í máli nr. S-361/2004. 

A lét niðrandi og meiðandi ummæli falla í garð ákærða sem hélt þó ró sinni. A 

réðst svo í kjölfarið á ákærða sem náði snögglega að yfirbuga A og skipaði 

honum að koma sér í burtu. A réðst svo á ákærða í annað skiptið og veltust þeir 

um á jörðinni og skiptust á höggum, talið var að A hefði fengið áverka sína við 

þessi átök. Þótti sannað að ákærði hefði gefið honum hnefahögg í andlitið sem 

varð til þess að A missti framtönn og kinnbeinsbrotnaði. A réðst svo á ákærða í 

þriðja sinn en í þetta skipti náði ákærði að hrista A af sér. Dómstóllinn féllst 

ekki á að um neyðarvörn væri að ræða af hálfu ákærða og vísaði dómurinn 

meðal annars til þess að ákærði hafði yfirhöndina allan tíma og stafaði ekki ógn 

af A. Hins vegar taldi dómstóllinn að ákærða hafi verið rétt að verjast ágangi A, 

en hafi hann sýnt af sér of mikla hörku sem hafi verið umfram það sem 

nauðsynlegt mætti teljast til þess að verjast árás A. Hins vegar var tekið tillit til 

þess að A átti upptökin að árásinni og vísað til 3. mgr. 218. gr. a. hgl. og við 

ákvörðun refsingar var litið til 4. tl. 1. mgr. 74. gr. sömu laga. Ákærði var 

dæmdur í tveggja mánaða skilorðsbundið fangelsi. 

Rök dómstólsins svipa mjög til þeirra í áðurnefndum Hrd. 29. febrúar 1956 í máli nr. 

170/1955, sem reifaður er í kafla 3.4.1. Hins vegar virðist ákærði vera leitast eftir átökum í 

málinu frá 1956 en í málinu frá 2004 er ljóst að ákærði reynir að forðast átökin, en ráðist er að 

honum í þrígang. Ljóst er að árásarmaðurinn í málinu frá 2004 reyndi að espa ákærða til átaka 

en þegar það gekk ekki réðst árásarmaðurinn á ákærða af fyrra bragði. Ákærði yfirbugar hann 

nokkuð auðveldlega en þá ræðst árásarmaðurinn aftur að honum en telja verður að þá sé lítið 

annað í stöðunni en að mæta hörku með hörku enda nokkuð ljóst að árásarmaðurinn ætlaði ekki 

að láta deigan síga. Dómstóllinn taldi að þeir áverkar sem árásarmaðurinn hlaut og ákærði var 

dæmdur fyrir að hafa ollið gerðist í annarri atlögu af þremur. Af því leiðir að árásarmaðurinn 

ræðst að ákærða eftir að hafa hlotið hnefahögg sem olli kinnbeinsbrotinu. Þá er hægt að velta 

því fyrir sér hvort þarna sé um samþykki af hálfu árásarmannsins með því að ráðast að honum 

í þriðja skiptið eftir að hafa kinnbeinsbrotnað og misst framtönn og háttsemi ákærða sé því 

refsilaus. Hvað sem því líður er ljóst að mat á forsvaranleika árásar er erfitt og gífurlega 

matskennt, en af ofangreindum dómunum hér að ofan virðist mjög vandasamt að vera innan 

ramma ákvæðisins þegar kemur að forsvaranlegri aðferð.   
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Þá er einnig áhugavert að líta til þess hversu oft Hæstiréttur hefur sýknað með vísan til 12. gr. 

alm. hgl. Höfundur tók saman alla Hæstaréttardóma þar sem vísað var til 12. gr. hgl., í gegnum 

fonsjuris.is, frá því að ákvæðið kom inn í lögin í sinni núverandi mynd, þ.e. frá 1940. Af 41 

dómi var aðeins fallist á neyðarvörn einu sinni, þ.e. í áðurnefndum Hrd. 23. janúar 1957 í 

máli nr. 112/1956, sem reifaður er í kafla 3.4.1. Rétt er þó að taka fram að í mörgum tilvikum 

er augljóslega ekki um neyðarvörn að ræða en neyðarvörn er jafnframt mjög algeng  

málsástæða ákærðu í líkamsárásarmálum. Þá skal einnig taka fram að í mörgum þessum 

dómum er ekki fallist á neyðarvörn vegna þess að önnur skilyrði neyðarvarnar eru ekki fyrir 

hendi, t.d. nauðsyn verks. Verður nú gert stuttlega grein fyrir nokkrum þeim dómum sem ekki 

var fallist á neyðarvörn í skilningi 12. gr. hgl. nr. 19/1940. 

Hrd. 26. maí 2016 í máli nr. 573/2015. S var sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 

217. gr. hgl. með því að hafa skallað A í andlitið. Við ákvörðun refsingar var 

litið til þess að árás S hefði verið fólskuleg og beinst að ölvuðum og blóðugum 

manni, sem var illa leikinn eftir undanfarandi árás af hendi annarra ákærðu í 

héraði.  

Hrd. 30. október 2014 í máli nr. 757/2013. X var sakfelldur fyrir brot gegn 

þáverandi sambýliskonu sinni, annars vegar fyrir líkamsárás sem var talin varða 

við 217. gr. hgl. og hins vegar nauðgun og líkamsárás sem varðaði við 1. mgr. 

194. gr. og 217. gr. sömu laga. Þá var X sakfelldur fyrir brot gegn valdstjórninni, 

sbr. 1. mgr. 106. gr. laganna. Þá féllst dómurinn ekki á líta ætti til 12. gr. hgl.  

Hrd. 22. maí 2014 í máli nr. 68/2014. Með dómi héraðsdóms, sem staðfestur 

var í Hæstarétti með vísan til forsendna hans, var X sakfelldur fyrir tvær 

líkamsárásir gegn fyrrverandi sambýliskonu sinni, A. Var háttsemi X talin varða 

við 1. mgr. 217. gr. og 1. mgr. 218. gr. hgl., en hvorki var fallist á með X að 12. 

gr. né 3. mgr. 218. gr. b. laganna ættu við í málinu. 

Hrd. 19. september 2013 í máli nr. 129/2013. S var ákærður fyrir sérstaklega 

hættulega líkamsárás með því að hafa kastað bjórglasi í andlit A á veitingastað. 

Brot S taldist sannað og var hann því dæmdur fyrir brot gegn 2. mgr. 218. gr. 

hgl., en S hélt því fram að um hefði verið að ræða ósjálfrátt varnarviðbragð í 

neyðarvörn. Við ákvörðun refsingar var litið til 3. mgr. 218. gr. c. hgl. enda 

hafði S kastað glasinu í kjölfar þess að A kastaði stól í S. Var S dæmdur til 5 

mánaða fangelsisrefsingar sem var skilorðsbundin til tveggja ára. 

Hrd. 22. september 2011 í máli nr. 724/2010. Þ var ákærður fyrir stórfellda 

líkamsárás með því að hafa veist að A og slegið hann að minnsta kosti fjórum 

höggum í andlitið með slökkvitæki. Með játningu Þ var sannað að hann hefði 

slegið A þrjú högg í andlitið með slökkvitækinu en áverkar sem sannanlega voru 

taldir leiða af árás hans voru ekki taldir stórfelldir. Ekki var fallist á að atlagan 

hefði verið nauðsynleg til að verjast eða afstýra ólögmætri árás sem byrjuð var 

eða vofði yfir og var skilyrðum 12. gr. hgl. því ekki fullnægt. Þ var sakfelldur 

fyrir brot á 2. mgr. 218. gr. hgl. og honum gert að sæta fangelsi í 8 mánuði. 

Frestað var framkvæmd 5 mánaða af refsingunni og fellur sá hluti hennar niður 

að liðnum 2 árum frá dómsuppsögu haldi Þ almennt skilorð 
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Hrd. 2. nóvember 2000 í máli nr. 248/2000. Þ var ákærður fyrir líkamsárás 

með því að hafa fingurbrotið G. Þ bar meðal annars fyrir sig neyðarvörn, en með 

skírskotun til framburðar vitna og Þ sjálfs var ekki fallist á refsileysi á grundvelli 

12. gr. hgl. Niðurstaða héraðsdóms um sakfellingu var staðfest, en refsing Þ var 

milduð. Var litið til þess að upptök átakanna þóttu ekki frekar rakin til Þ en G, 

sbr. 3. mgr. 218. gr. a. hgl. Þá þótti mega rekja tjónið til gáleysis Þ, auk þess 

sem tekið var tillit til þess að hann hefði ekki áður gerst sekur um brot, sem máli 

skipti við ákvörðun refsingar. Ákvæði 1. og 4. tölul. 74. gr. nefndra laga þóttu 

ekki eiga við. 

Hrd. 30. mars 2000 í máli nr. 51/2000. G var ákærður fyrir tvö brot gegn 1. 

mgr. 217. gr. hgl. með því að hafa annars vegar veist að S og slegið hann tvívegis 

í höfuðið með flösku og hins vegar lagt til D með hnífi. Talið var að þótt D hefði 

í umrætt sinn ráðist að fyrra bragði að G væri ekki unnt að fallast á að honum 

yrði metið refsilaust samkvæmt 12. gr. hgl. að hafa beitt sér til varnar hnífi. Hins 

vegar yrði að líta til aðdraganda atlögunnar við ákvörðun refsingar G. Var 

héraðsdómur staðfestur um sakfellingu G fyrir bæði brotin, refsingu hans og 

skaðabætur til handa S. Með hliðsjón af því að D hafði átt upptök að átökunum 

við G þótti hann verða bera hluta tjóns síns sjálfur. 

Eins og sjá má af dómaframkvæmd er örsjaldan fallist á sýknu á grundvelli 12. gr. hgl. Hins 

vegar er oft á tíðum litið til 3. mgr. 218. gr. c. við ákvörðun refsingar. Ástæðan fyrir því hversu 

sjaldan Hæstiréttur hefur fallist á sýknu á grundvelli 12. gr. má ef til vill rekja til þess að 

ákæruvaldið er trúlega ólíklegt til þess að gefa út ákærur ef líklegt verður að teljast að um 

augljósa neyðarvörn sé að ræða, sjá hér atvik er varða Guðna Bergsson (B), í Hæstaréttardómi 

frá 2013.  

Hrd. 17. janúar 2013 í máli nr. 573/2012. G var ákærður fyrir tilraun til 

manndráps með því að hafa veist að A með hnífi og stungið hann ítrekað með 

þeim afleiðingum að A hlaut fimm stungusár á hægri öxl, hægra og og vinstra 

megin á brjóstkassa, aftarlega á hægri síðu og ofan við vinstri mjaðmarspaða 

auk minni skurða á höndum og andliti, gekk hnífurinn gegnum þindina og í 

lungu bæði vinstra og hægra megin, gegnum hægra nýra, í lifur og gallblöðru, 

með nánar tilgreindum afleiðingum. Voru fjögur stungusáranna lífshættuleg ein 

og sér þó aðrir áverkar hefðu ekki komið til. Þá var G einnig ákærður fyrir 

sérstaklega hættulega líkamsárás með því að hafa veist að B með hnífi þegar 

hann kom A til hjálpar og stungið hann tvisvar í vinstra lærið. G var sakfelldur 

fyrir þá háttsemi sem hann var sakaður um í ákæru og var brot hans gegn A talið 

varða við 211. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sbr. 20. gr. laganna, og 

brot hans gegn B við 2. mgr. 218. gr. sömu laga. Var refsing G ákveðin fangelsi 

í 14 ár.  

Ljóst er að B réðst á G og reyndi að koma A til bjargar. Um er að ræða augljósa neyðarvörn og 

liggur því í augum uppi að ekki er gefin út ákæra fyrir atlögu B að G.  
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Hvað varðar ofangreinda umfjöllun þá er einnig áhugavert að skoða tölur frá heimasíðu 

ríkissaksóknara.86 Þar má sjá fjölda brota sem afgreidd voru af ákæruvaldinu á árinu 2015. Þá 

voru alls 444 manndráps og líkamsmeiðingar brot afgreidd en af þeim voru 261 ákærur gefnar 

út, eða um 59%. Þá voru 156 mál felld niður eða um 35%, en mál eru felld niður ef ákærandi 

telur að það sem hefur fram komið við rannsókn sé ekki nægilegt eða líklegt til sakfellis í 

dómsmáli á hendur sakborningi, sbr. 145. gr. sml. Fallið var frá saksókn í 18 málum eða í 4% 

af heildarfjölda mála. Ákærandi getur fallið frá saksókn í máli þótt hann telji það sem fram 

hefur komið rannsókn sé nægilegt til sakfellis í dómsmáli á hendur sakborningi, skv. heimild í 

146. Gr. sml. Telja má líklegt að ástæður að baki niðurfellingar af einhverjum af þessum máli 

tengist neyðarvarnarsjónarmiðum, rétt er þó að taka fram að ekki kemur fram hverjar 

ástæðurnar eru fyrir niðurfellingum á heimasíðunni 

Þá voru einungis 9 ákærum frestað eða í 2% af þeim 444 málum sem afgreidd voru árið 2015. 

Heimilt er að fresta um tiltekinn tíma útgáfu ákæru samkvæmt 56. gr. hgl. ef aðili hefur játað 

brot sitt og á þetta einkum við um brot sem ungmenni á aldrinum 15-21 árs hafa framið. 

6. LOKAORÐ 

Eins og áður hefur komið fram er neyðarvörn samkvæmt 12. gr. lögmæt réttarvörsluathöfn 

einstaklings, sem felur í sér beina valdbeitingu gegn manni til að verjast eða afstýra ólögmætri 

árás á sjálfan sig eða einhvern annan mann. Hin mannlega sjálfsbjargarhvöt er eitthvað sem er 

okkur eðlislægt og oft á tímum ósjálfráð viðbrögð en almennt er litið á neyðarvörn sem rétt 

gegn órétti. Það eru eðlileg viðbrögð að snúast til varnar ef gerð er atlaga að manni en hvernig 

þú hagar varnarverkinu er svo annað mál. Líkt og fjallað var um í kafla 3.4. eru ýmis skilyrði 

sem þarf að uppfylla svo varnaraðgerð teljist vera refsilaus samkvæmt 12. gr. hgl. Þegar farið 

er út fyrir takmörk leyfilegrar neyðarvarnar koma til skoðunar refsileysisástæður eða 

refsilækkunar- og refsibrotfallsástæður eins og kom fram í 4. kafla.  

Þungamiðja ritgerðarinnar er umfjöllun um mat dómstóla á forsvaranlegri aðferð neyðarvarnar, 

sbr. 5. kafla ritgerðarinnar og hvort telja megi mat dómstóla á því skilyrði vera of strangt. Ljóst 

er að ekki er algjört samræmi milli dómara um það hvenær forsvaranlegri aðferð er beitt við 

neyðarvarnarverks þegar litið er til sératkvæðis í áðurnefndum Hrd. 25. nóvember 2010 í máli 

nr. 674/2009. Sératkvæði Ólafs Barkar virðist benda til þess að við vissar aðstæður getur verið 

heimilt að beita fyrir sig vopni, þ.e. þegar árásarmaður eða árásarmenn eru í þannig 

                                                           
86 Tölfræði ákæruvaldsins 2015. 

http://www.rikissaksoknari.is/media/arsskyrslur/Rikissaksoknari_2015_WEB.pdf skoðað 13. apríl 2017. 

http://www.rikissaksoknari.is/media/arsskyrslur/Rikissaksoknari_2015_WEB.pdf
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yfirburðarstöðu að óraunhæft er fyrir geranda að verjast á annan hátt. Þó skal tekið fram að 

meirihluti Hæstaréttar féllst ekki á að svo væri í þessu tiltekna tilviki. 

Oft á tíðum er neyðarvarnargerendur í þannig aðstæðum að þeir grípi til örþrifa ráða til að 

verjast yfirvofandi árás. Eins og fram hefur komið bera gerendur gjarnan því fyrir sig að þeir 

óttist um líf sitt og heilsu þegar þeir framkvæma meint neyðarvarnarverk. Það er auðvelt að 

gagnrýna ákvörðun manns sem tekin er á nokkrum sekúndum undir miklu andlegu álagi eftir á 

og í öruggu umhverfi, en eins og áður hefur komið fram er okkur eðlislægt að verja okkur gegn 

hættum. 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um neyðarvörn, skilyrði hennar og litið til 

dómaframkvæmdar við túlkun á 12. gr. alm. hgl., ljóst er eins og áður hefur komið fram að það 

er vandasamt að haga vörn sinni í samræmi við ólögmæta árás. Dómstólar hérlendis virðast 

almennt ekki veita mikið svigrúm þegar kemur að mati mati á forsvaranlegri aðferð og þá 

sérstaklega ekki þegar sá sem framkvæmir neyðarvarnarverk beitir fyrir sig vopni, þrátt fyrir 

að gerandi sé ofurliði borinn. Þá er mun oftar litið til 3. mgr. 218. gr. c. hgl. við ákvörðun 

refsingar eða til 74. gr. laganna heldur en fallist er á niðurfellingar refsingar á grundvelli 2. 

mgr. 12. gr. hgl. þegar gerandi fer út fyrir takmörk leyfilegrar neyðarvarnar. Af öllu 

framangreindu er ljóst að mat á forsvaranlegri aðferð neyðarvarnar er erfitt og vandmeðfarið 

að slá því föstu hvenær aðila er heimilt að beita hættumikilli neyðarvörn sér eða öðrum til 

varnar.  



33 

 

HEIMILDASKRÁ 

Alþingistíðindi 

Andenæs J., Alminnelig strafferet (3. útgáfa. Osló 1989) 

Ármann Snævarr, Þættir úr refsirétti II (2. útgáfa. Handrit til kennslu. Reykjavík 1983) 

Gunnar Karlsson, Mörður Árnason og Kristján Sveinsson, Grágás: lagasafn íslenska 

þjóðveldisins (Mál og menning 1997) 

Hurwitz S, Den danske Kriminalret : Almindelig del. (Gad 1971) 

Lúðvík Ingvarsson, Refsingar á Íslandi á þjóðveldistímanum (Menningarsjóður 1970) 

Már Jónsson, Jónsbók lögbók Íslendinga (Háskólaútgáfan 2004) 

Nielsen GT, Strafferet I. Ansvaret (Chr. Ejlers‘ Forlag 2001) 

Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (Háskólaútgáfan 1999) 

Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II (Háskólaútgáfan 2002) 

Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 

Jónatan Þórmundsson, Auðgunarbrot og nokkur skyld brot (Fyrra hefti. 1975)  

Jónatan Þórmundsson „Mat á geðrænu sakhæfi“ (18. árgangur, Tímarit lögfræðinga. 1968) 

Jónatan Þórmundsson, Opinbert réttarfar (2. hefti. Reykjavík 1980) 

Jónatan Þórmundsson, „Ólögmæti verknaðar og refsileysisástæður“ (3. hefti, Tímarit 

lögfræðinga. 2005) 

Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (Bókaútgáfan Codex 1992) 

Páll Hreinsson, Stjórnsýslulögin, skýringarrit (Háskólaútgáfan 1994) 

Páll Sigurðsson, Svipmyndir úr réttarsögu (Bókaútgáfan Skjaldborg 1992) 

Slettan S, „Privat dødstraff? – Er det lov å ta liv i nødverge?“ Lov og rett (1987) 

Greve V, Det strafferetlige ansvar (2. útgáfa. Djöf forlag, 2004) 

Waaben K, Straffettens almindelige del I Ansvarslæren (3. útgáfa. Karnov Group 1993) 

 



34 

 

DÓMASKRÁ 

 

Dómar Hæstaréttar: 

Hrd. 23. október 1936 í máli nr. 38/1936. 

Hrd. 29. febrúar 1956 í máli nr. 170/1955. 

Hrd. 23. janúar 1957 í máli nr. 112/1956. 

Hrd. 2. febrúar 1966 í máli nr. 13/1966. 

Hrd. 27. apríl 1966 í máli nr. 186/1964. 

Hrd. 9. janúar 1976 í máli nr. 166/1975. 

Hrd. 16. mars 1977 í máli nr. 217/1976. 

Hrd. 15. október 1986 í máli nr. 158/1986. 

Hrd. 10. apríl 1992 í máli nr. 259/1991 

Hrd. 14. apríl 1994 í máli nr. 387/1993. 

Hrd. 20. maí 1999 í máli nr. 12/1999. 

Hrd. 30. mars 2000 í máli nr. 51/2000. 

Hrd. 2. nóvember 2000 í máli nr. 248/2000. 

Hrd. 4. mars 2004 í máli nr. 423/2003. 

Hrd. 18. janúar 2007 í máli nr. 454/2006. 

Hrd. 25. nóvember 2010 í máli nr. 674/2009. 

Hrd. 9. júní 2011 í máli nr. 18/2011 

Hrd. 22. september 2011 í máli nr. 724/2010. 

Hrd. 17. janúar 2013 í máli nr. 573/2012. 

Hrd. 19. september 2013 í máli nr. 129/2013. 

Hrd. 22. maí 2014 í máli nr. 68/2014. 

Hrd. 30. október 2014 í máli nr. 757/2013. 
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Hrd. 26. maí 2016 í máli nr. 573/2015. 

 

Dómar Héraðsdóms:  

Dómur Héraðsdóms Reykjaness 28. september 2004 í máli nr. S-361/2004. 

Danskir Dómar: 

Ufr. 1998, 504. 

Ufr. 1963, 599. 

Dómar Mannréttindadómstóls Evrópu: 

Wasilewska and Kalucka g. Pólandi App no 28975/04 og 33406/04 (ECtHR 23. febrúar 

2010) 

Lagasafn: 

Almenn hegningarlög nr. 19/1940 

Lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994 


