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Útdráttur  
 
Ritgerð þessi mun fjalla um neyðarvörn, einkenni hennar og skilyrði sem og farið 

verður sérstaklega yfir það hvernig hægt er að beita henni inni á heimili ef að árás á sér 

stað þar. Einnig verður farið yfir hvort neyðarvörn leiði til refsilækkunar eða jafnvel 

refsileysis ef henni er beitt. 

Markmiðið með ritgerðinni er því að leitast við að varpa ljósi á hvernig hægt er 

að beita fyrir sig neyðarvarnarákvæði ef árás á sér stað inn á heimili sem og fjallað 

verður um muninn á neyðarvörn sem er beitt inni á heimili og síðan neyðarvörn sem er 

beitt utan þess. Sérstaklega mun dómaframkvæmd við túlkun á 12. gr. almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940 vera skoðuð. Neyðarvörn má bæði finna í refsi- og 

skaðabótarétti en í þessari ritgerð verður hins vegar neyðarvörnin einungis skoðuð út 

frá refsirétti og því ekki fjallað um mögulega skaðabótaábyrgð sem getur myndast eftir 

að neyðarvörn er beitt.  

Viðfangsefni ritgerðarinnar er skoðað með hliðsjón af dómum, 

lögskýringargögnum sem og ritum fræðimanna. Þegar kom að því að velja efni fyrir 

ritgerðina ákvað höfundur að fjalla um neyðarvörn þar sem áhugi kviknaði á 

viðfangsefninu eftir að hann sat áfanga í Skaðabótarétti. En þar var meðal annars fjallað 

um neyðarvarnarverkið á áhugaverðan og frambærilegan hátt. 

Niðurstöður ritgerðarinnar eru á þá leið að meginspurningu ritgerðarinnar um 

muninn á neyðarvörn sem á sér stað inni á heimili og síðan neyðarvarnarverki sem 

framkvæmd er utan þess er ekki auðsvarað. Virðist það liggja svolítið í lausu lofti hve 

langt einstaklingur getur gengið við beitingu á varnarverkinu og virðist einstaklingurinn 

ekki hafa aukinn rétt til að beita fyrir sig neyðarvörn heima hjá sér. Samkvæmt lögum 

er því ekki gerður greinarmunur á neyðarvörn sem beitt er inni á heimili og neyðarvörn 

sem framkvæmd er utan þess. 
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Formáli 
 
Ritgerð þessi er 12 eininga (ECTS) lokaverkefni höfundar til BS-gráðu frá 

Félagsvísinda- og lagadeild Háskólans á Bifröst og fór vinnsla hennar fram haustið 

2017. Leiðbeinandi við ritgerðina var Einar Karl Hallvarðsson ríkislögmaður og dósent 

við Háskólann á Bifröst og vil ég þakka honum fyrir einstaka og ómetanlega leiðsögn 

og ráðleggingar við skrif á ritgerðinni.  

Jafnframt fær fjölskylda mín bestu þakkir fyrir þolinmæði, ráðleggingar og stuðning 

sem þau veittu mér á meðan á vinnu minni stóð. Einnig vil ég þakka Karitas Bergsdóttur 

samnemanda mínum sérstaklega fyrir allan þann tíma sem hún gaf sér við að aðstoða 

mig við úrvinnslu og þýðingu á dönskum ritum. 
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1. Inngangur  
 
Í samfélaginu virðist það almennt viðurkennt að einstaklingur eigi rétt á að verja sjálfan 

sig ef hann verður fyrir árás og hér á landi er neyðarvörn ein algengasta málsástæðan í 

málum þar sem líkamsárás á sér stað. Heimildina um neyðarvörn í réttarkefi okkar 

Íslendinga má finna í almennum hegningarlögum nr. 19/1940.1 Aftur á móti er matið á 

því hvað flokkast sem neyðarvörn í skilningi 12. gr. hgl. afar matskennt sem og orðalag 

neyðarvarnarákvæðisins frekar almennt. Þar af leiðandi er hætta á að mismundandi 

aðilar túlki ákvæðið á misjafnan hátt og skiptir því miklu máli að samræmis sé gætt 

þegar ákvæðinu er beitt. Þó svo að í dag sé einstaklingum gefið ákveðið rúm til þess að 

verja sig fyrir árásum samkvæmt réttlætis- og varnarsjónarmiðum verður þrátt fyrir það 

að setja þeirri heimild ákveðin takmörk. 

Ef einstaklingur verður fyrir árás þá eru til ákveðin skilyrði um það hversu langt 

hann getur gengið til að verja sjálfan sig og virðist hugmynd samfélagsins vera frekar 

óljós þegar skilyrðin sem hafa þarf í huga þegar að neyðavörn er beitt eru skoðuð. En 

hvað má ganga langt við að verja heimili sitt? Gilda þar sömu reglur og þegar ólögmæt 

árás á sér stað utan heimilisins?  

Í byrjun ritgerðar verður fjallað almennt um neyðarvörn, túlkun á 12. gr. hgl. og 

saga neyðarvarnar í lagalegum skilningi rakin. Þá verður jafnframt gert grein fyrir 

einkennum neyðarvarnar sem og hvaða skilyrði þurfa að vera til staðar svo að 

neyðarvörn geti talist refislaus. Einnig verður farið yfir hvenær farið er út fyrir leyfileg 

mörk neyðarvarnarákvæðisins. Aðaláhersla ritgerðarinnar mun vera á neyðarvörn sem 

beitt er innan veggja heimilisins með hliðsjón af dómum Hæstaréttar og samanburður 

gerður á neyðarvörn sem beitt er innan heimilis og utan þess. Ritgerðin mun leitast við 

að veita lesandanum svör við ofangreindum spurningum og verða niðurstöðurnar 

dregnar saman í lokaorðum.  

 

 

 

 

 

                                                        
1 Hér eftir hgl. 
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2. Neyðarvörn 
 
Neyðarvörn er háttsemi sem telst lögmæt réttarvörsluathöfn einstaklings, sem felur í 

sér nauðsynlega beina valdbeitingu gegn aðila til þess að verjast eða afstýra ólögmætri 

árás á þann sem neyðarvörninni beitir eða á einhvern annan.2 Skilgreining á neyðarvörn 

getur verið ítarlegri og falið í sér fyllri lýsingu 12. gr. hgl. á þeim skilyrðum, sem 

neyðarvarnarverk þarf að fullnægja. Þar að auki koma ekki öll einkenni neyðarvarnar 

fram í 12. gr. hgl. Til að hægt sé að bera fyrir sig neyðarvörn þarf ólögmæt árás að vera 

hafin eða yfirvofandi, en má ekki vera afstaðin. Sá sem athafnar sig í skjóli 

neyðarvarnar þarf af hafa nauðsynlega og gilda ástæðu til að afstýra slíkri árás, einnig 

má árás neyðarvarnar ekki vera bersýnilega hættulegri en yfirvofandi áras gefur tilefni 

til.  Reglunni um neyðarvörn er lýst í 12. gr. hgl. en þar segir: 

 

„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 byrjuð er eða vofir yfir, enda hafi ekki verið beitt vörnum, sem séu 

augsýnilega hættulegri en árásin og tjón það, sem af henni mætti vænta, 

gaf ástæðu til. 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. “ 

 

Þegar verja þarf lögverndaða hagsmuni fyrir ólögmætri árás er neyðarvörn aðeins 

lögmæt ef hún er talin nauðsynleg og telst neyðarvörn til einna af refsileysisástæðunum 

í íslensku réttarkerfi. En lögmætt neyðarvarnarverk leiðir til sýknu geranda. 

Neyðarvörn er ein af hlutrænu refsileysisástæðunum og er úrræði til handa þegnunum 

til að vernda lögmæta hagsmuni sína og annarra.3 

Hlutlæg ábyrgðarleysisástæða í íslenskum skaðabótarétti er t.d. neyðarvörn.4 

Neyðarvörn á þó fyrst og fremst við um líkamsárásir. Til þess að til skaðabóta geti 

komið þarf háttsemi að vera ólögmæt og hlutrænar ábyrgðarleysisástæður mega ekki 

eiga við. Lýsa má ólögmæti með neikvæðum hætti, þ.e. að þó svo að tjóni sé valdið á 

hagsmunum, sem njóta verndunar skaðabótareglna, með skaðabótaskyldum hætti, þá 

telst það ekki vera ólögmætt, ef háttsemin er réttlætanleg með einhverjum hlutrænum 

                                                        
2 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III. (2004) bls. 116. 
3 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I. (1999) bls. 151. 
4 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur. (2005) bls. 38. 
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ábyrgðarleysisástæðum eins og neyðarvörn. 5  Ef ábyrgðarleysisástæða eins og 

neyðarvörn á við þá er háttsemin ekki ólögmæt. Til að háttsemi réttlætist af neyðarvörn, 

þarf ströngum skilyrðum að vera fullnægt, enda er í raun um að ræða 

einstaklingsbundna réttarvörslu. Ætluð til að leysa undan skaðabótaábyrgð. Hlutrænar 

ábyrgðarleysisástæður geta því komið í veg fyrir skaðabótaábyrgð þegar ólögmæt 

háttsemi hefur átt sér stað. Ef skilyrðum neyðarvarnar er fullnægt verður sá sem 

athafnar sig í skjóli hennar ekki skaðabótaskyldur gagnvart þeim sem framkvæmdi 

árásina né öðrum þeim er kunna að verða fyrir tjóni, heldur má ætla að árásarmaðurinn 

yrði ábyrgur fyrir því tjóni. En eins og áður hefur komið fram verður neyðarvörnin 

einungis skoðuð út frá refisrétti en ekki skaðabótarétti. 

  

2.1 Neyðarvörn í íslenskum rétti á tímum Grágásar 
 
Nafnið Grágás er haft um elstu lögbók okkar Íslendinga. Hefndin var allsráðandi á 

tímum hennar og ríkti nokkuð sérstakt réttarástand á Íslandi þegar Grágás var lögbók. 

Hefna mátti fyrir árásir og ólögmætar aðgerðir með því að taka lögin í eigin hendur 

Ekki er með nokkrum hætti hægt að ákvarða hvenær Grágás tók gildi. Samkvæmt 7. gr. 

Vígaslóða sem er elsti hluti laganna í Grágás kemur fram að óheimilt sé að drepa annan 

mann, en þar segir orðrétt: 

 

„Ef maður vegur mann, og varðar það skóggang. Sá maður er óæll til dóms 

er hann vegur mann eða veitir hin meiri sár.“6 

 

Hins vegar má finna undartekningu frá þeirri reglu í 13. gr. Vígaslóða en þar kemur 

fram að heimild sé til staðar fyrir þann aðila sem verður fyrir réttarbroti um það að hann 

megi hefna fyrir sig og drepa aðilann sem vann gegn sér. 

 

„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 

                                                        
5 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur. (2005) bls. 115 og Jónatan Þórmundsson: Afbrot og 

refsiábyrgð I. (1999) bls. 38-40. 
6 Gunnar Karlsson, Kristján Sveinsson og Mörður Árnason: Grágás. (1992) bls. 211. 
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annars dægurs. Þeir menn eigu vígs að hefna er aðiljar eru vígsakar og 

þeir menn er þeim fylgja til vettvangs, enda á hver að hefna er vill til annars 

dægurs.“7 

 

Aðeins mátti hefna þegar brotið var gegn rétti viðkomandi aðila, og var sekt við því að 

ráðast gegn þeim sem réði því hvort hefna mætti. Á þessum tíma sáu aðilar sjálfir um 

alla réttarvörslu og máttu þeir einnig sjálfir verja rétt sinn. Í ákvæðinu hér að ofan er 

orðið hefnd notað, en í Grágás var aftur á móti ekki gerður neinn munur á hefnd annars 

vegar og neyðarvarnarverki hins vegar.8  

Á tímum Grágásar gátu aðilar því sjálfir varist brotum en þeir þurftu einnig að 

halda utan um sinn rétt á þingi sjálfir. Með þessu gat einstaklingur sem hafði drepið 

annan mann varið sig á þingi með því að segja að viðkomandi hafi gegn sér brotið og 

verið óhelgur, sbr. 73. gr. Vígaslóða varðandi óhelgis mál: 

 

„Ef hinum vegna manni eru sakir á hendur búnar til óhelgi, enda fregni 

sakaraðili vígið á þingi, eða svo síðarla að honum sé á því sumri eigi skylt 

að búa mál til sóknar nema hann vilji, þá er honum rétt að hann lýsi vígið 

til sóknar þá þegar og sækja hið sama sumar.“9 

 

Því hefur verið haldið fram í ýmsum tilfellum að neyðarvörn hafi átt sér stað frekar en 

hefnd. Það var þó ekki talið skipta nokkru máli eins og áður hefur komið fram þar sem 

Grágas gerði ekki greinarmun á neyðarvörn og hefnd. Leyfilegt var að hefna eða notast 

við neyðarvörn gegn þeim sem unnu til óhelgis, þegar óhelgisbroti var varist.10 Ljóst er 

að neyðarvörn við árás hefur verið talin heimil á tímum Grágásar, hins vegar virðist 

vera að árásin hafi þurft að vera sönnuð og ef svo var leiddi það margsinnis til bóta. 

 Grágás er alls ekki talin vera eina heimildin um réttarfarið sem uppi var á 

þjóðveldisöld, aðrar fornbókmenntir okkar Íslendinga gefa einnig mikilvægar 

upplýsingar um það. Hægt er að finna fjölmörg réttarfarsleg álitaefni í sögum okkar 

Íslendinga. Þó svo að verkin séu í dag að mestu talin vera skáldskapur höfunda þá hafa 

þau umtalsvert réttarsögulegt gildi þrátt fyrir það.11 

                                                        
7 Gunnar Karlsson, Kristján Sveinsson og Mörður Árnason: Grágás. (1992) bls. 214. 
8 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi á þjóðveldistímanum. (1970) bls. 81. 
9 Gunnar Karlsson, Kristján Sveinsson og Mörður Árnason: Grágás. (1992) bls. 253. 
10 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi á þjóðveldistímanum. (1970) bls. 64. 
11 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi á þjóðveldistímanum. (1970) bls. 18 og 19. 
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2.2 Neyðarvörn í íslenskum rétti á tímum Jónsbókar 
 
Jónsbók var lögtekin á Íslandi árið 1280 og tók hún við sem meginundirstaða íslensks 

réttar af Járnsíðu. Þegar Jónsbók var lögfest þá átti sér stað umtalsverð breyting á 

réttarskipan okkar Íslendinga. Jónsbók er yngri réttarheimild en Grágás og var hún 

samin að miklu leyti eftir henni. Jónsbók var um margra alda skeið helsta 

réttarheimildin á Íslandi og þegar hún var samin voru lög þjóðveldisins höfð til 

hliðsjónar.12  Í. 18. gr. Mannhelgisbálks Jónsbókar er að finna ákvæði sem varðar 

neyðarvörn, sem segir: 

 

 „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“.13 

 

Í Jónsbók var skýrt tekið fram að neyðarvarnarverkið hafi þurft að vera 

nauðsynlegt. Það kemur einnig fram í Jónsbók að yfirvaldið hafði mun meira 

vægi við matið á neyðarvarnarverkinu heldur en það gerði á tímum Grágásar. 

 

 

 

 

 

                                                        
12 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu. (1971) bls. 165. 
13 Már Jónsson: Jónsbók. (2004) bls. 112-113. 
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2.3 Einföld og ýtrasta neyðarvörn í hegningarlögum frá árinu 1869 
 
Í 1. mgr. 41.gr. hegningarlaga frá árinu 1869 má finna greinarmun á einfaldri 

neyðarvörn og síðan ýtrustu neyðarvörn. Með einfaldri neyðarvörn er átt við 

varnaðarverk sem snýr að eignum manna á meðan ýtrasta neyðarvörn lítur að heilsu, 

velferð og lífi manna.14  

Neyðarvarnarákvæði 41 gr. hgl. frá árinu 1869 segir:  

 

„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 geta 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.“ 

 

Líkt og sjá má í ákvæðinu þá kemur þar fram að ef farið er út yfir leyfileg takmörk 

neyðarvarnar þá er heimild fyrir því að ákveða vægari refsingu fyrir sakborning. Einnig 

kemur þar fram að ríkisvaldið hafi ekki litið á neyðarvörn sem réttlætanlega hegðun 

einstaklings líkt og Grágás gerði, heldur var litið á neyðarvörnina sem 

réttlætingarástæðu. Menn gátu því varið sig án þess að hljóta fyrir það refsingu en til 

þess að geta það þurftu ákveðin skilyrði að uppfylla vörnina. Þó svo að meginreglan 

hafi verið sú að ríkisvaldið sæi um alla réttarvörslu þá var rétturinn til neyðarvarnar 

undantekningin frá reglunni. 

 

                                                        
14 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III. (2004) bls. 131. 
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Með almennum hegningarlögum nr. 19/1940 var gerð breyting þar sem ekki var 

lengur gerður greinarmunur á einfaldri og ýtrustu neyðarvörn, líkt og gert var í 41 gr. 

hegningarlaga frá árinu 1869. Eins var heimildin til að ákvarða refsimildunarástæðu hjá 

þeim sem gengi of langt í neyðarvörn felld úr gildi úr ákvæðinu. En í staðinn fyrir það 

ákvæði sem var fellt út var kveðið á um refsimildun í 1. tl. 74. gr. hgl. ásamt mögulegri 

refsibrottfallsheimild samkvæmt 2. mgr. 74. gr. hgl. þegar einstaklingur fer út fyrir 

neyðarvarnarákvæðið.  

Neyðarvarnarákvæði hegningarlaganna frá árinu 1940 hefur haldist óbreytt til 

dagsins í dag. Helsta skýringin á því getur verið sú að dómstólar hafi sjálfir fengið að 

túlka ákvæðið og hafi því getað breytt inntaki ákvæðisins í samræmi við tíðarandann 

hverju sinni. Einnig getur önnur skýring verið sú að ekki enn hafa komið upp nein 

sérstök vandkvæði við núverandi ákvæði. Eins og áður hefur verið komið inn á þá má 

finna neyðarvarnarákvæðið í 12. gr. hgl. en skilyrðin sem ákvæðið segir til um eru aftur 

á móti þau sömu og í 41. gr. hgl. frá árinu 1869. 

3. Einkenni neyðarvarnarverks 
 
Þegar almennt er talað um neyðarvörn þá er öllu jafnan talað um sjálfsvörn gegn árásum 

frá mönnum og er neyðarvörn því stundum kölluð nauðvörn eða sjálfsvörn. Árás þarf 

að stafa af mannavöldum, en sú ógn sem verður af völdum dýra og dauðra hluta getur 

hins vegar ekki talist sem ólögmæt árás í skilningi 12. gr. hgl.  

Neyðarvörnin getur beinst að þeim sem að fyrir árásinni verður eða að þriðja 

aðila. Árásin þarf annaðhvort að vera yfirvofandi eða byrjuð, en henni má ekki vera 

lokið. Túlka þarf hugtakið árás samkvæmt 12. gr. hgl. sjálfstætt og þrengra en 

líkamsárás eða ofbeldi í almennum réttarskilningi. Neyðarvörn réttlætir frá upphafi 

verknað þann sem hún tekur til. Þannig útilokast að ólögmæti teljist sem hlutræn 

refskilyrði.15 Þegar neyðarvarnarverk er lögmætt þá leiðir það til þess að ákærði verði 

sýknaður og má því fella niður refsingu ef hann fór út fyrir leyfileg takmörk 

neyðarvarnar samkvæmt 1. tl. 1. mgr. og 2. mgr. 74. gr. hgl. Sjálfsbjargarhvöt (lífshvöt), 

réttur gegn órétti og varnaðarástæður eru almennt taldar þær þrjár meginröksemdir sem 

liggja að baki lagaraka og löggjafarástæðu neyðarvarnar.16 

 

                                                        
15 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III. (2004) bls. 117. 
16 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III. (2004) bls. 118. 
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3.1 Ólögmæt árás 
 
Samkvæmt 12. gr. hgl. er andlag ólögmætrar árásar skilgreint á víðtækan hátt og nær 

yfir hvers konar lögverndaða hagsmuni sem er.17 Aftur á móti þarf að túlka hugtakið 

árás afar rúmt skv. 12. gr. hgl en það hugtak tekur þó oftast yfir athafnir en ekki 

athafnaleysi. Athöfnin sem notuð er til að verjast með neyðarvarnarverki þarf að vera 

ólögmæt eða jafnvel alveg á mörkunum. Miðað er við að ólögmæt árás stafi einungis 

af mannavöldum. Ólögmætar athafnir koma einungis til álita sem árásir, að öðru leyti 

er það alveg á mörkunum að ýmsar athafnir falli undir hugtakið árás.18 Ef atburður  

fellur undir ákvæði 12. gr. hgl. er hann ekki ólögmætur og er því með öllu refsilaus, 

sem dæmi um má nefna ærumeiðingu eða móðgun sem felst í orðum. 

  Samkvæmt Hrd. nr. 166/1975 er gengið út frá því að ærumeiðandi ummæli séu 

talin ólögmæt árás í skilningi 12. gr. hgl. og að það sé óréttlætanlegt að svara 

ærumeiðingum með árás. Í þessu máli var ákærði dæmdur fyrir stórfellda líkamsárás 

sem til kom vegna ærumeiðinga gagnvart nánum ættingja hins ákærða. Verjandi fór 

fram á það að ákærði yrði sýknaður á þeim grundvelli að um neyðarvörn væri að ræða, 

en dómstóllinn tók þau rök ekki gild. Það virðist hins vegar vera gengið út frá því í 

dómnum, að ærumeiðandi ummæli geti sem slík talist ólögmæt árás í skilningi 12. gr. 

hgl. eða að slíkt sé ekki útilokað samkvæmt orðalaginu sem fram kom í dóminum. En 

þar segir orðrétt „né verður hún atlaga ákærða talin fyllilega réttlætanleg út frá 

sanngirnissjónarmiði.“ Tekin var ákvörðun af dómnum um að fresta refsingu 

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

 

Ef að ærumeiðingu er svarað með samskonar hætti þá er ekki talið nauðsynlegt 

að réttlæta þurfi neyðarvarnarákvæðið. Í 12. gr. hgl. segir að það sé skilyrði að árás sé 

ólögmæt, þ.e. andstæð réttarreglum, skráðum sem og óskráðum. Að árás sé yfirleitt 

einnig refsinæm, en hún þurfti samt ekki endilega að vera það. Ólögmæt árás þarf því 

ekki að vera refsiverð, hvorki refsi- né saknæm, þar sem árásaraðili getur til að mynda 

verið ósakhæfur. Árás getur verið talin ólögmæt þrátt fyrir að árásarþoli hafi gefið 

árásaraðila tilefni til. Enda þótt tilefni árásar hafi verið tilkomið vegna árásarþola t.d. 

vegna móðgunar, áreitni, ertingu eða með ögrun á annan hátt, gefur slíkt tilefni ekki 

                                                        
17 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III. (2004) bls. 119. 
18 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III. (2004) bls. 121. 
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ástæðu til ólögmætrar árásar og lögmætts varnarverks, nema að henni sé hreinlega beitt 

í þeim tilgangi að ná sér niður á árásaraðila.19  

Hrd. nr. 259/1991. Þar var ákærði dæmdur skv. 1. mgr. 217. og 231. gr. hgl. 

Ákærði A ruddist inn í leigubifreið B og neitaði að yfirgefa bifreiðina. Þegar B bað A 

um að yfirgefa bifreiðina neitaði hann. Sló þá B til A sem brást við á þann veg að taka 

um hendur B og fetta þær niður. Ákærði reyndi að beita fyrir sig neyðarvarnarákvæðinu 

samkvæmt 12. gr. hgl. Ekki var fallist á neyðarvörn, og var það talið réttlætanlegt að B 

hafi slegið til A miðað við aðstæður, enda hafði A ekki hlustað á B um að yfirgefa 

bifreiðina. Í dómnum kom fram að nauðsyn verks hafi ekki verið uppfyllt, enda hefði 

ákærði getað farið út úr bifreiðinni hvenær sem er, sérstaklega þar sem honum var tjáð 

að leigubílinn væri ekki laus. Þrátt fyrir ofangreind mál þá þarf að hafa tvennt hugfast 

þegar metið er hvort árás teljist ólögmæt. Annars vegar getur vitneskja um aðstæður á 

vettvangi eða um hagi árásaraðila ráðið nokkru um mat dómstóla á nauðsyn 

neyðarvarnarverks af hálfu árásarþola. Aftur á móti þá skipta allar aðstæður árásaraðila 

miklu máli við mat á því hvort árásarþoli hafi beitt forsvaranlegum vörnum gegn 

árásinni.20 

Hrd. nr. 765/2016. Svipar mikið til dómsins hér að ofan, en í þessu máli varð 

brotaþoli fyrir líkamsárás af hálfu ákærða. Brotaþoli og ákærði bjuggu saman þegar 

árásin átti sér stað. Eftir rifrildi brotaþola og ákærða tók ákærði upp á því að grípa um 

báða handleggi brotaþola, ásamt því að grípa um háls hans þegar hann reyndi að losa 

sig. Árás þessi var talin varða við 217. gr. hgl. Ekki var talið að um neyðarvörn væri að 

ræða samkvæmt 12. gr. hgl., enda koma það fram í læknisvottorði að viðbrögð 

brotaþola hefðu ekki getað helgast af neyðarvörn. Ákærði var því dæmdur í 60 daga 

fangelsi en fullnustu refsingar var frestað skilorðsbundið í tvö ár. 

 

3.2 Tímamörk árásar 
 
12. gr. hgl. fjallar um ólögmæta árás undir þeim formerkjum að hún sé byrjuð eða vofir 

yfir. Samkvæmt þessari skilgreiningu má árás því ekki vera lokið, þegar 

neyðarvarnarverkið hefst. Árásin gæti aftur á móti verið langt komin, þegar 

varnaraðgerðirnar hefjast. Oft er erfitt að ákvarða hvenær árás er talin vera  

yfirvofandi. 21  Teljist árás vera óhafin, skal hún teljast það yfirvofandi að ekki sé 

                                                        
19 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III. (2004) bls. 126. 
20 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III. (2004) bls. 126. 
21 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III. (2004) bls. 128. 
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grundvöllur fyrir því að afstýra henni.22 Sem dæmi um aðstæður þar sem reyndi á 

tímamark neyðarvarnar má nefna Hrd. nr. 18/2011 en í því máli stakk aðili B aðila A í 

höfuðið með eggvopni. Afleiðing árásarinnar var á þann veg að A hlaut áverka á höfuð. 

Aðili B bar fyrir sig neyðarvörn skv. 12. gr. hgl. sem að Hæstiréttur féllst ekki á.  

Í dómnum segir orðrétt:  

„Ákærða viðurkenndi að hafa veist að A og stungið hana í höfuðið tvisvar 

sinnum með hnífi, heldur því hins vegar fram að hafa gert það í neyðarvörn 

og þar af leiðandi eigi að sýkna hana á grundvelli 12. gr. hgl. Skv. 

framburði ákærðu og þeirra vitna sem sáu til atviksins, verður að teljast að 

áras A hafi verið yfirstaðin þegar ákærða veittist að henni með hnífnum. Á 

þeim grundvelli var árásin ekki talin nauðsynleg til að verjast að koma í 

veg fyrir árás, sem var byrjuð eða yfirvofandi, eins og 12. gr. hgl. kveður á 

um. Vegna þessa var verknaður ákærðu ekki talinn vera neyðarvörn.“ 

 

Fram kemur í forsendum dómsins að til þess að afstýra megi árás með neyðarvörn þá  

þurfi árás að vera yfirvofandi eins og 12. gr. hgl. segir til um. Sjá má á ofangreindum 

dómi að neyðarvörn verði ekki beitt, eftir að árás er lokið. Í dómnum kom einnig fram 

að til þess að hægt hefði verið að afstýra árásinni með neyðarvarnarverki hefði árásin 

þurft að vera yfirvofandi eða vera hafin líkt og 12. gr. hgl. segir til um. Það getur hins 

vegar reynst erfitt að meta hvenær árás telst yfirvofandi. Almennt er mun auðveldara 

að meta hvenær árás er hafin heldur en yfirvofandi. Það að árás vofir yfir getur verið 

breytilegt og farið eftir aðstæðum. Ef árás er hótað síðar þá er skilyrðum ákvæðisins 

yfirleitt ekki fullnægt, enda er þá neyðarvarnarverk oftast ekki nauðsynlegt. 

Óvenjulegar aðstæður geta orðið og þá þarf að bregðast töluvert skjótt við vegna hótana 

um alvarlegt afbrot, þá getur svo legið á að ekki verði komið í veg fyrir brotið síðar ef 

það er ekki gert strax.23 

 

3.3 Réttaráhrif neyðarvarnarverks 
 
Samkvæmt 108. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála er meginmarkmið flest allra 

meginreglna á sviði sakamálaréttarfars þau að koma í veg fyrir mannréttindabrot þeirra 

sem hafa verið bornir að sök, að mannréttindi þeirra verði ekki skert án tilefnis ásamt 

                                                        
22 Knud Waaben: Strafferettens almindelige del I. (1993) bls. 115. 
23 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III. (2004) bls. 128. (Jónatan reifar þarna sjónarmið 

annarra fræðimanna). 
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því að einstaklingur sem er saklaus verði ekki sakfelldur. Í meginreglum um 

sakamálaréttarfar er fyrst og fremst vísað til málsmeðferðar fyrir dómi en ásamt því þá 

ná reglurnar einnig til mála sem til meðferðar eru hjá ákæruvaldi og lögreglu áður en 

þau eru lögð fyrir dóm. Einnig má finna reglu í 2. mgr. 70. gr. Stjórnarskrá lýðveldisins 

Íslands nr. 33/1944.24 Í 2. mgr. 6. gr. laga nr. 62/1994 um Mannréttindasáttmála Evrópu 

er tekið fram að sá aðili sem borinn er sökum um refsiverða háttsemi skuli talinn saklaus 

uns sekt hans er sönnuð. Samkvæmt þessu ákvæði þá þarf að útskýra allan vafa sem 

upp getur komið ákærða í hag.25  Í íslenskum rétti er almenna reglan sú að þegar 

einstaklingur ber fyrir sig refsileysisástæðu eins og neyðarvarnarverk líkt og fram 

kemur í 12. gr. hgl. þá er það ekki á ábyrgð ákæruvaldsins að afsanna slíkt.26 

Ef það sannast að í varnaðarskyni hafi verknaður verið ólögmætur þá reynir á 

reglur neyðarvarnarinnar. Það má finna hlutrænar refsileysisástæður í 1. og 2. mgr. 12. 

gr. hgl. sem geta leitt til sýknu þegar um ákæru er að ræða. Dómstólum ber að sýkna í 

máli ef öll skilyrði 1. eða 2. mgr. 12. gr. hgl. liggja fyrir. Ekki eru til annarskonar 

lagaákvæði sem geta leitt til að sýknun eigi sér stað vegna neyðarvarnar. Í 74. gr. hgl. 

en hins vegar talað um refsilækkun eða refsibrottfallsheimildir þegar farið er út fyrir 

leyfileg takmörk neyðarvarnar. 27  Lögin gera því miður ekki ráð fyrir öllum þeim 

atburðum sem upp geta komið á milli einstaklinga. Geta atburðir orðið með svo 

mismunandi hætti að það er nauðsynlegt að skoða vel aðdragandann í tengslum við 

afleiðingar hvers og eins atburðar. Því eru reglur eins og hlutrænar refsileysisástæður 

nauðsynlegar.  

4. Skilyrði neyðarvarnar 
 
Nokkur meginskilyrði verða að liggja fyrir svo atvik geti fallið undir 

neyðarvarnarákvæði 12. gr. hgl. og hafi þar með þau réttaráhrif að varnarathöfn sé talin 

vera lögmæt og leiði til sýknu. Þegar um neyðarvörn er að ræða er alltaf átt við beitingu 

eða hótun um notkun á beinni valdbeitingu í því skyni að afstýra eða verjast árás, því 

að hreina varnarathöfn þarf ekki að réttlæta.28 Samkvæmt 12. gr. hgl. kemur skýrt fram 

að verknaður sem unnin er í neyðarvörn sé talinn refsilaus svo lengi sem nauðsyn sé 

fyrir því að verjast eða afstýra ólögmætri árás. Ber að skilja ákvæðið svo að nauðsyn 

                                                        
24 Hér eftir stjskr. 
25 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamáli. (2013) bls. 28. 
26 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamáli. (2013) bls. 29. 
27 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III. (2004) bls. 117-118. 
28 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III. (2004) bls. 116. 
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varnaraðgerða sé fortakslaust skilyrði refsileysis og sýknu. En nauðsyn má hins vegar 

skilja á ýmsa vegu t.d. getur nauðsyn lýst sér sem hrein neyð. En það væri aftur á móti 

of þröngur skilningur að áskilja slíkt ástand sem grundvöll sýknu í öllum tilfellum.  

Mælikvarðinn á það hvað teljist vera nauðsyn hlýtur fyrst og fremst að vera 

almennur sem og hlutlægur. Ef unnt væri að koma í veg fyrir ólögmæta árás með öðrum 

hætti en með beinni valdbeitingu, teldist neyðarvarnarverkið ekki nauðsyn og því 

yfirleitt óheimilt.29 Þegar meta skal hvort verk hafi verið nauðsynlegt þarf stundum að 

athuga hvort viðkomandi hefði með einhverjum öðrum hætti getað komist undan t.d. 

með því að leggja á flótta eða kalla á lögreglu sbr. Hrd. nr. 170/1955. 

Hrd. nr. 170/1955. Ákærði K sem staddur var á pylsubar í Austurstræti þegar 

hann varð vitni að því þegar A varð fyrir aðkasti drukkins manns B sem vildi fá afnot 

af bifhjól A. B sló A þegar hann neitaði honum um að nota hjólið. Ákærði gekk þá í 

burtu frá pylsubarnum og spurði B hvort hann hefði ekki stærri menn til að slást við. 

Þriðji maður kom að þeim og fór að hvetja ákærða áfram. Þá reyndi B að slá ákærða en 

gekk ekki betur en svo að höggið rétt strauk kinn hans. Þá tók ákærði upp á því að ýta 

B upp að vegg þar sem kom til handalögmála á milli þeirra. Ákærði segist þá hafa sleppt 

B og látið sig hverfa. Þá gekk B að honum og reyndi að koma á hann höggi en án 

árangurs. Þegar þarna var komið kom maður að ákærða og bað hann að vera ekki að 

espa menn upp. Ákærði ýtti þá þeim manni frá. B ögraði ákærða og reyndu þeir að leita 

færis hvor á öðrum. Ákærði náði í lokinn góðu höggi á höku B og strax í kjölfarið höggi 

í kjálka og munn B með þeim afleiðingum að B rotaðist ásamt því að tvær tennur hans 

brotnuðu.     

Í fyrrgreindu máli var ekki talið að atvikið hafi verið unnið í neyðarvörn m.a. 

vegna þess að lögreglan var rétt hjá. Hæstiréttur vildi meina að ákærði hefði getað 

komið í veg fyrir frekari áflog hefði hann viljað það t.d. með því að flýja undan B eða 

jafnvel halda honum þar til lögreglu bæri að. Dómurinn taldi að ekki hefði verið um að 

ræða yfirvofandi árás né árás sem að hafin væri af hendi brotaþola þegar honum voru 

veittir áverkar, þar sem árásinni á B var lokið. Einnig taldi Hæstiréttur að ákærði hefði 

getað gripið til vægari ráðstafana svo hægt hefði verið að koma í veg fyrir ólögmæta 

árás hefði hún ekki verið yfirstaðin. Það er samt mikilvægt að taka það fram að 

árásarþola ber ekki skylda til að flýja af vettvangi eða fórna minni hagsmunum fyrir 

meiri í stað þess að beita neyðarvörn. Í bók Jónatans Þórmundssonar nefnir hann að ef 

                                                        
29 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III. (2004) bls. 129. 
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einstaklingur stendur frammi fyrir hótun vopnaðs manns sem ætlar sér að ræna 

viðkomandi, þá sé árásarþola almennt óskylt að afhenta verðmætin. Árásarþolinn getur 

því brugðið fyrir sig beinni valdbeitingu innan marka þeirra sem 12 gr. hgl. heimilar. 

Hins vegar má ætlast til að undir ákveðnum kringumstæðum að láti árásarþoli undan 

eða jafnvel leggi á flótta, með hliðsjón af forsvaranlegri aðferð.30 

Í 1. mgr. 41. gr. hgl. frá árinu 1869 var gerður greinarmunur á ýtrustu og 

einfaldri neyðarvörn. Í ýtrustu neyðarvörn fara varnarheimildir árásarþola eftir því, 

hvort verndin lúti að lífi manna, heilsu eða velferð. En í einfaldri neyðarvörn felast 

varnarheimildirnar í eignum manna. Samkvæmt breytingum á 12. gr. hgl. árið 1940 var 

þessi aðgreining felld úr gildi og dómstólunum gefið meira frelsi til þess að meta hvert 

einstakt mál fyrir sig og hvort beitt hafi verið hættulegri vörnum en ástæða gaf til.             

Í 12. gr. hgl. kemur einnig fram svokölluð meðalhófsregla, en með henni er lögfest 

almenn og mjög sveigjanleg regla um forsvaranlegt samræmi eða eðlilegt hlutfall milli 

hinnar ólögmætu árásar og nauðsynlegu varnaraðgerða. Mörg atriði koma aftur á móti 

til athugunar við þetta mat, svo sem eðli og hættustig árásar, aðferðin við 

neyðarvarnarverk, hættan af slíku verki, eðli eða mikilvægi hagsmuna, sem í húfi eru, 

hlutlæg afstaða sem og persónulegir hagsmunir árásarmanns eða árásarþola, tilefni 

árásar og fleira.31 Í Hrd. nr. 674/2009 má sjá hvernig dómstólar meta forsvaranlega 

aðferð. 

Hrd. nr. 674/2009. Í því dómsmáli átti ákærði leið niður Bankastræti þegar 

drengjahóp bar að sem hóf af engri ástæðu að áreita hann. Einhverjir drengjanna úr 

hópnum byrjuðu að slá og sparka í ákærða og fann ákærði fyrir höggum dynja á sér og 

var orðinn afar skelkaður um líf sitt. Talið var að árásaraðilarnir hafi að minnsta kosti 

verið fimm talsins, en samkvæmt vitnum var það A sem gerði hvað mest. Ákærði lagði 

á það ráð að leggja á flótta, en við það veittu einhverjir drengjanna honum eftirför. A 

náði til ákærða og við það stakk ákærði hann í síðuna með þeim afleiðingum að A hlaut 

skurð. Ákærði vildi meina að hann hafi otað hnífnum að A til þessa að hræða hann í 

þeirri von að hann myndi láta sig í friði, en samkvæmt vitnum hafði ákærði sveiflað 

hnífnum í varnarskyni. Ákærði játaði þessa háttsemi, sem er brot á 2. mgr. 218. gr. hgl., 

en sagði þó að þetta hefði verið neyðarvörn að sinni hálfu. Stærsti hluti Hæstaréttar 

taldi það hafa verið nauðsyn ákærða að verja sig þar sem hann hafði þegar lagt á flótta 

en án árangurs. Hins vegar verður að líta til þess að ákærði beitti vörn sem augljóslega 

                                                        
30 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III. (2004) bls. 130. 
31 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III. (2004) bls. 131. 
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var hættulegri en yfirvofandi árás. Rétturinn benti þó á að nokkru áður en þetta atvik 

átti sér stað þá hafi aðili verið sakfelldur fyrir líkamsárás í garð ákærða og var þar 

framganga hins ákærða metin samkvæmt því, þó svo að ákvæði 2. mgr. 12. gr. hgl. 

myndi ekki leiða til sýknu hans. Taldi meirihluti Hæstaréttar ákærða þó hafa farið út 

fyrir leyfileg mörk neyðarvarnar. Dómurinn leit þó til 1. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. þegar 

tekin var ákvörðun um refsingu ákærða. Ákærði hlaut þriggja mánaða skilorðsbundinn 

dóm fyrir athæfið. Eins og sjá má í þessum dómi Hæstaréttar þá töldu dómarar aðstæður 

ákærða vera á þann veg að hann hefði ekki átt annan kost en að verjast þessari árás. Þau 

frávik sem komu til greina beindust fyrst og fremst að skilyrðum forsvaranlegrar 

aðferðar. 

Hrd. nr. 129/2013. Í þessu máli er ákærði, ákærður fyrir brot gegn 2. mgr. 218. 

gr. hgl. en sú grein tekur til sérstaklega hættulegrar líkamsárásar. Ákærði henti bjórglasi 

í A á veitingastað, en glasið hafnaði í andliti A. Ákærði hélt því fram að þetta væri 

ósjálfráð viðbrögð þar sem að A hafi hent stól í áttina að honum. Ákærði  reyndi að 

bera fyrir sig neyðarvörn sbr. 12. gr. hgl. sem ekki var fallist á, þar sem árás ákærða var 

talin hættulegri en yfirvofandi árás A. Við ákvörðun refsingar var litið til 3. mgr. 218. 

gr. b. hgl. þar sem ákærði hafði aldrei áður gerst sekur um refsivert brot. Ákærði hlaut 

fimm mánaða fangelsisdóm sem var skilorðsbundinn til tveggja ára. 

Sjá má í þessum dómi að ofan að ákærði beitti fyrir sig neyðarvörn sem var 

hættulegri en yfirvofandi árás gaf til kynna. Hefði ákærði beitt vægara úrræði, þá hefði 

hann mögulega verið sýknaður þar sem brotið hefði fallið undir ákvæði neyðarvarnar. 

5. Farið út fyrir leyfileg mörk neyðarvarnar 
 
Í hegningarlögunum eru tvær sérreglur um neyðarvarnarverk þegar farið er út fyrir 

takmörk leyfilegra varnaraðgerða. Þá er um að ræða eins konar neyðarvarnarígildi. 

Sérreglurnar koma ekki til greina ef eitthvað af grundvallarskilyrðum neyðarvarnar 

skortir, eins og tímamark, árásarstig eða nauðsyn verks sem á ekkert skylt við 

neyðarvörn. Þegar litið er til refsilækkunarheimilda eða ákvörðunar refsingar gæti hins 

vegar reynt á 75. gr. hgl. Sérreglurnar eru metnar eftir þörfum, þ.e. hvort eða hversu 

mikið tillit á að taka til persónulegra aðstæðna og huglægrar afstöðu árásarmanns og 

árásarþola. 32  Hafa þarf í huga að 1. mgr. 12. gr. hgl. hlýtur að taka til 

neyðarvarnaraðstæðna, nema að vörnin hafi augljóslega verið hættulegri en árásin og 

                                                        
32 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III. (2004) bls. 134 – 135. 
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það tjón sem vænta mætti af henni hafi gefið ástæðu til. Þegar ofangreindur texti er 

skoðaður ásamt sönnunarreglum má telja að yfirleitt séu líkur á því að aðalregla 1. mgr. 

12. gr. hgl. eigi frekar við en sérreglurnar.33 Í 2. mgr. 12. gr. hgl. segir: 

 

„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.“ 

 

Í ákvæði 2. mgr. 12. gr. hgl. er fjallað um að sá sem fyrir árás verður fari út fyrir leyfileg 

takmörk neyðarvarnar. Hins vegar sé dómstólum samt skylt að sýkna þann sem fór út 

fyrir þessi leyfilegu mörk neyðarvarnar eins og fram kemur í 1. mgr. 12. gr. hgl. Taka 

þarf tillit til ástæðna sem geta verið einstaklingsbundnar, skýra þarf þó þessa ástæður 

með nægilega góðum hætti. Áskilið er tvöfalt orsakasamband, ólögmæta árásin þarf að 

hafa verið á þann veg að gerandi varð það skelfdur og hræddur að hann gat með engu 

móti gætt sín og fyrir þær sakir farið út fyrir leyfileg takmörk.34 

 

Hrd. nr. 38/1936. Ákærði var löggæslumaður þegar atvikið átti sér stað. 

Lögreglustjórinn í bænum fól ákærða og öðrum löggæslumanni að fylgjast með balli 

sem haldið var í bænum, og mætti hann til þeirrar vinnu klæddur einkennisbúningi. 

Ákærði átti að passa upp á það hverjir kæmust inn á ballið og hverjir ekki sökum 

ölvunar. Um kvöldið brutust út átök hjá ákærða og öðrum mönnum á staðnum, þeir 

réðust allir samtímis á ákærða, létu högg dynja á honum, tóku hann út og hentu honum 

yfir grindverk þar sem hann féll um þrjá metra niður á frosna og grýtta jörðu. Ákærði 

hlaut við fallið minni áverka en búast mátti við. Þegar hann stóð aftur upp eftir fallið 

tók á móti honum mannfjöldi sem hótaði honum frekari barsmíðum ásamt 

morðhótunum. Við þetta skaut ákærði fimm skotum sem fólk hlaut skotsár af, en það 

var ástæða þessa að hann var ákærður. Ákærði vildi meina að hann hafi skotið á 

mannfjöldann í neyðarvörn. Ákærði hélt því fram að hann hefði aðeins skotið þremur 

skotum sem ekki hefði verið miðað á fólkið heldur jörðina. Fallist hefði mátt á að 

ákærða væri leyfilegt að beita slíkri vörn, þar sem hann stóð einn frammi fyrir fjölda 

fólks sem sótti að honum og hafði einnig hótað honum líkamsmeiðingum áður en hann 

hóf að skjóta. Ekki var þó talin þörf á að ákærði hefði þurft að skjóta svo mörgum 

                                                        
33 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III. (2004) bls. 135. 
34 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III. (2004) bls. 135. 
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skotum líkt og hann gerði. Einnig sýndu áverkar sem hlutust af aðgerðum hans að hann 

hefði getað sýnt frekari varkárni þegar hann beitti skotvopninu, þó svo að hann hafi 

bara ætlað að hræða mannfjöldann sér til varnar. Ákærði fór með þessu athæfi sínu út 

fyrir takmörk leyfilegrar neyðarvarnar, en aðstæður voru á þann veg að geðshræring 

hans var það mikil eftir það sem á undan stóð að honum varð því ekki gefið það að sök 

sbr 1. ml. 2. mgr. 41. gr. hgl.35 Að framansögðu var ákærði því sýknaður. 

Í þessu máli má sjá að þörfin fyrir 2. mgr. 12. gr. hgl. virðist aukast með 

minnkandi tilliti til huglægrar afstöðu þess sem þarf að vinna neyðarvarnarverk.36 

Niðurstaða Hæstaréttar er afar skynsamleg þegar skoðað er mat á forsvaranleika 

varnarinnar. Ef að ákærði hefði gætt sín betur og jafnvel bara skotið einu skoti eða 

tveimur þá hefði neyðarvarnarverkið líklega verið talið löglegt. Hins vegar þar sem 

hann var talinn skjóta þremur til fimm skotum þá fór hann yfir mörk leyfilegrar 

neyðarvarnar. Ástæða svona margra skota má rekja til geðshræringar ákærða vegna 

yfirvofandi árásar. Meiðslin vegna árásarinnar sýndu fram á það að ákærði hefði ekki 

farið nógu gætilega með skotvopnið. Velta má fyrir sér hvor löggæslumenn eins og 

ákærði ættu ekki að mæta strangara mati vegna menntunar. 

 

Í Hrd. nr. 674/2009 sem reifaður var í kafla 4 í ritgerðinni var varnarverkið talið 

það hættulegt að með því hafi ákærði farið út fyrir leyfileg mörk neyðarvarnar, með því 

að veita manni stungusár eftir að ákærði  hafi reynt að flýja frá brotaþola og félögum 

hans sem ráðist höfðu að tilefnislausu með höggum á ákærða. Niðurstaða dómsins var 

sú að dómarar mátu aðstæður ákærða hafa verið á þann veg að hann hefði ekki haft 

annarra kosta völ en að verjast árásinni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
35 Ákvæði þetta er að finna í hegningarlögunum frá 1869 sem samsvarar 2. mgr. 12. gr. hgl. í dag. 
36 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III. (2004) bls. 135. 
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6. Flótti 
 

Í 12. gr. hgl. er hvergi talað um að flótti sé nauðsynlegur áður en neyðarvörn er beitt. 

Flótti í hegningarlögunum er ekki talin algeng afstaða sem tekið er til, það getur hins 

vegar verið slæmt vegna þess að hægt er að túlka hann á marga mismunandi vegu, einn 

er sá að ekki sé skylda að reyna að leggja til flótta, en hinn er sú að forsvaranleikamatið 

tekur til möguleikans á flótta.37  

Mjög mismunandi getur verið eftir þeim réttarkerfum heimsins þegar afstaða til 

flótta er tekin til greina, hafa þarf í huga hvort og þá hvernig hún er. Hægt er að nefna 

fjórar misjafnar leiðir sem taka á þessu. Reglan um algeran flótta er regla sem gerir 

kröfu um að árásarþoli geri allt í sínu valdi til að flýja áður en ákvörðun er tekin um að 

verjast, alveg óháð hverjar aðstæðurnar eru í málinu. Með þessari leið þurfa menn að 

sýna einbeittan vilja um það að komast hjá átökum ásamt því að sýna fram á það í verki 

að þeir séu að reyna að komast hjá átökum. Í reglunni sem snýr að strangri kröfu til 

flótta kemur fram að árásarþoli þurfi með öllu móti að forðast eða flýja átök ef 

raunverulegur möguleiki bíður upp á að það sé hægt. Þegar svo ber við er flóttinn 

skoðaður sem sjálfstætt skilyrði. Einnig getur það verið mismunandi eftir réttarkerfum 

hvaða kröfur eru gerðar til flóttans. Í sumum réttarkerfum er sú krafa gerð að menn 

verði að flýja þrátt fyrir áhættuna sem því getur fylgt, önnur réttarkerfi einskorða 

kröfuna við það að flóttinn skuli vera öruggur. Ströngu kröfuna má helst finna í 

skoskum og bandarískum rétti. Hins vegar gildir hún ekki í amerískum rétti ef sá sem 

þarf að verjast er á sínu eigin heimili. Reglan um veika kröfu til flótta gefur ekki til 

kynna að flótti sé sjálfstætt skilyrði sem þarf að uppfylla til að fallist getur verið á 

neyðarvörn, heldur er það einungis hluti af því mati hvað sé talið nauðsynlegt eða 

forsvaranlegt.  

Einn aðal munurinn á sterkri og veikri reglu til flótta snýr að því að útilokað sé 

að bera fyrir sig neyðarvörn þegar möguleikinn um flótta er til staðar þegar fyrrnefndri 

reglunni er beitt og sú seinni útilokar ekki neyðarvörn þó svo að flótti teljist vera 

mögulegur. Veika reglan á aðallega við um enskan rétt þó svo henni sé eitthvað beitt í 

kanadískum rétti. Síðasta reglan er sú að enginn krafa er gerð um flótta. Í þessari reglu 

er litið til þess að menn hafi þann rétt á að verja sjálfan sig. Í eldri enskum rétti var 

stuðst við þessa reglu þegar að sá sem neyðarvarnarverkinu þurfti að beita var saklaus 

og hafði ekkert með upptök átakanna að gera, árásin þurfti því að vera óvænt og 

                                                        
37 Boaz Sangero: Self-defence in criminal law, bls. 206-207. 
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skyndileg. Í bandarískum rétti eru nokkur fylki sem notast við svokallaða „no retreat“ 

reglu, en hún er á þann veg að sá sem fyrir árás verður má verja sig í einu og öllu þó 

svo að varnarverk geti orðið til þess að árásarmaður láti við það lífið. Þá er ekki litið til 

þess hvort að viðkomandi gat flúið eða ekki. Mismunandi er eftir aðstæðum í 

réttarkerfum hvort skilyrði sé um flótta eða ekki.38 Hægt að nefna Hrd. nr. 674/2009 

sem reifaður var í kafla 4 þegar fjallað er um flótta. En þar reyndi ákærði að leggja á 

flótta án árangurs. Í málinu bar ákærði fyrir sig neyðarvörn 12. gr. hgl. 

 

Þegar kemur að flótta eru bæði til rök sem eru á móti og með honum. Rök sem 

geta verið gegn flótta eru þegar einstaklingur flýr undan árás því þá veikir það lagastoð 

og rétt þeirra sem fyrir árás verður, þar sem hann fer að lögum en flýr þann sem lögin 

brýtur. Flótti veldur því að réttlæti þarf að láta undan óréttlæti. Þetta verður til þess að 

viðkomandi þarf að fórna sínu frelsi til athafna sem og heiðri sínum. Þegar viðkomandi 

beitir neyðarvörn þarf að athuga hvort hún sé forsvaranleg þegar verja á þessi 

sjónarmið. Stundum koma upp mál þar sem forsvaranlegt getur verið að flýja þegar árás 

á sér stað frekar en að verjast árásinni. Hugmynd þessi gæti verið letjandi fyrir 

árásarmanninn þar sem hann vissi til þess að sá sem fyrir árás verður hefur enga skyldu 

til þess að flýja, hins vegar getur árásarmaður alltaf hætt við árás sína.39 Sá sem fyrir 

árás verður getur sett sjálfan sig í hættu við það eitt að flýja frekar en að vera kyrr og 

verja rétt sinn. Í flestum réttarkerfum er það viðurkennt að ekki þurfi að flýja ef 

möguleikinn um flótta sé ekki talinn vera öruggur. Haldið hefur verið fram að kenningin 

um flótta frekar en neyðarvörn sé gömul, eða frá þeim tíma þegar að menn báru vopn 

eins og t.d. sverð. Í dag sé möguleikinn á flótta minni en áður var og að einnig séu 

ennþá notuð vopn sem eru sambærileg og því ætti reglan að eiga við um slík tilvik.40  

Í dönsku réttarkerfi er ekki litið til þess að neyðarvörn sé heimil ef ákærði hefði 

mögulega getað flúið. Þetta er rökstutt á þann veg að ef einstaklingur hefur einhverja 

sjálfsvirðingu þá á hann ekki að flýja heldur standa á rétti sínum. Ef sú krafa er gerð að 

menn flýi vettvang þá er réttarkerfið að ýta undir hugleysi manna. Vagn Greve, 

lögfræðiprófessor við Kaupmannahafnarháskóla segir að þetta eigi ekki við í dag, 

sérstaklega ekki ef það leiðir til dauða manna eða til alvarlegra meiðsla.41 Vagn Greve 

segir: 

                                                        
38 Fiona Leverick: Killing in self-defence, bls. 69-76 og bls. 79. 
39 Boaz Sangero: Self-defence in criminal law, bls. 194-196. 
40 Boaz Sangero: Self-defence in criminal law, bls. 197-198. 
41 Vagn Greve; Det Strafferetileg ansvar, bls. 136. 
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„Það réttarkerfi væri skrítið sem krefðist þess að maður þyrfti að fella 

mann frekar en að drepa hann, en sami aðilinn ætti rétt til að drepa eða 

meiða árásarmann eða afhjúpa hann ef hann hefði valkost á að flýja.“42 

 

Knud Waaben prófessor í lögum við Hafnarháskóla í Danmörku vill meina þó svo að 

árásarþoli geti mögulega lagt á flótta sé hann ekki skyldugur til þess. Sá möguleiki að 

beita neyðarvörn minnkar ekki í skilningi laganna þó svo árásarþoli flýi ekki. 

Nauðsynlegt getur verið að beita neyðarvörn þó svo að árásarþoli hafi ekki átt 

möguleika á að afstýra árásinni með flótta. Gangi einstaklingar of langt í 

neyðarvarnarverkinu þá strandar vörnin frekar á þeim forsvaranleika.43 

Eins og kemur fram framar í ritgerðinni telur Jónatan Þórmundsson það ekki 

felast í skilyrðinu um nauðsyn að árásarþola sé skylt að leggja til flótta eða fórna frekar 

minni hagsmunum fyrir þeim sem stærri eru frekar en að notast við neyðarvörn. Standi 

aðili frammi fyrir hótunum annars manns sem er vopnaður og segir „peningana eða 

lífið“ þá þarf árásarþoli ekki að afhenda peningana, hann gæti svarað hótuninni með 

beinni valdbeitingu innan marka sem finna má í  12. gr. hgl. Önnur tilfelli geta þó ætlast 

til að árásarþoli gefi undan eða leggi á flótta, með hliðsjón skilyrða forsvaranlegrar 

aðferðar. Getur þetta átt við t.d. ef að andlega veikur maður stendur í hótunum eða er 

líklegur til árásar, einungis til að komast yfir hlut sem getur verið verðlítill.44 Aftur á 

móti ef einstaklingur getur mögulega flúið eða gert lögreglu viðvart þá skal það gert.  

Reglan um veika kröfu til flótta virðist í íslenskum rétti bara vera matskenndur 

liður á því hvort nauðsyn hafi verið á neyðarvarnarverki. Ekki er skilyrði um flótta þó 

svo það sé mögulegt. Niðurstöðu þess má sjá í dómaframkvæmd og hjá fræðimönnum 

og má því til stuðnings nefna dóma Hæstaréttar nr. 423/2003, 170/1955 sem og 

674/200945. 

 

Hrd. nr. 423/2003. Í þessu máli kom til áfloga á milli bandarískra 

varnarliðsmanna og íslenska unglinga. Árásarþoli hlaut fimm stungusár og af þessum 

fimm voru þrjú þeirra lífshættuleg. Gaf bandarískur varnarliðsmaður sem var ákærður 

sig sjálfur fram við lögreglu og fór hann fram á það að líta ætti á verknaðinn sem 

refsilausan verknað á grundvelli neyðarvarnar, sbr. 12. gr. hgl. Sönnun var fyrir því að 

                                                        
42 Vagn Greve; Det Strafferetileg ansvar, bls. 136. 
43 Knud Waaben, Strafferettens almindelige del I , bls. 114 – 115. 
44 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III. (2004) bls. 130. 
45 Dómur nú þegar reifaður í kafla 4 á bls. 13. 
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ákærði hefði náð að stinga ákærða einu sinni. Hins vegar var það ekki talið sannað að 

stunga ákærða væri ein af þessum lífshættulegu stungum sem hlaust í áflogunum. 

Ákærði sagðist hafa verið sleginn í höfuðið með flösku en ekki vitað hver var að verki, 

en taldi það vera verk brotaþola. Rannsókn lögreglu er gagnrýnd í dómnum þar sem 

áverkar af árásinni voru ekki rannsakaðir ásamt því að ekki var rannsakað hvort og 

hverjir aðrir gætu mögulega hafa veitt brotaþola stungusár. Féllst Hæstiréttur ekki á að 

um refsilausan verknað væri að ræða á grundvelli neyðarvarnar, en fram kemur í 

dómnum að bandarísku varnarliðsmennirnir hefðu geta flúið af vettvangi hefðu þeir 

viljað það og talið sér vera ógnað. Ofangreindur dómur gekk fór út fyrir leyfileg mörk 

neyðarvarnar og gat því ekki talist réttlætanlegt samkvæmt almennri skynsemi. 

Hrd. nr. 170/1955.46 Í þessum dómi var ekki fallist á að árásin hafi verið unnið 

í neyðarvörn m.a. vegna þess að lögregla var skammt undan. Mat Hæstiréttur svo að 

ákærði hefði getað komist hjá frekari átökum hefði hann viljað það t.d. með því að flýja 

undan árásarmanninum eða jafnvel halda honum þar til lögreglu bæri að.  

 

 Þegar þessir dómar eru skoðaðir má sjá að þegar aðili ber fyrir sig neyðarvörn 

þá er flótti einn hluti af því sem meta þarf til að skera úr um hvort neyðarvörn sé réttmæt 

eða ekki. Þó svo að flótti sé ekki talinn vera einn af skilyrðum neyðarvarnar þá getur 

hann haft gífurleg áhrif á niðurstöðuna. Komist einstaklingur undan átökum þá er ekki 

þörf á að beita neyðarvörn. Framkvæmd þessi hefur þann kost að þegar flótti er 

mögulegur þá útilokar það samt ekki neyðarvörn. Haldið hefur verið fram að þetta sé 

hluti af forsvaranleikamatinu og er það rökstutt á þann veg að viðkomandi þurfi að velja 

á milli varnarverka þ.e.a.s. flýja eða verjast með því að berja frá sér. Eðlilegra er að 

flótti sé talinn sem þáttur í mati um það hvort neyðarvarnarverk sé nauðsynlegt eða 

ekki.  

 

 

 

 

 

7. Ögrun 
 

                                                        
46 Dómur nú þegar reifaður í kafla 4 á bls. 11-12. 



 

21 

 

Ekki má ögra manni til að fá hann til að taka þátt í átökum þar sem undirliggjandi 

ásetningur er að ráðast gegn honum með neyðarvörn þegar hann bregst við. Lýsa má 

þessu með dæmi, þar sem A hefur í huga að drepa B. A felur sig bakvið þetta ráðabrugg 

með því að reyna að forðast refsiábyrgð á þann hátt að hitta B með hníf á sér. Þegar 

þeir hittast þá slær A til B vitandi það að B bregst ekki vel við þeirri árás. B slær til A 

og við það bregður á það ráð að stinga B til bana eins og hann var búinn að gera ráð 

fyrir að gera. Í málum sem þessum er sjaldan mikill ágreiningur, og getur neyðarvörn 

aldrei talist rétt í tilfellum sem þessum. 

Oftast eru fræðimenn sammála um að ögrun megi ekki, þegar beita skal 

neyðarvörn.47 Erfitt hefur reynst að semja reglur eða viðmið þegar kemur að ögrun í 

tengslum við neyðarvörn. Í framkvæmd neyðarvarnar er ekki líklegt að sá sem beiti 

ögrun viðurkenni það. Horfa þarf á atburðarásina hlutrænt þegar sannreyna á hvort 

ögrun einstaklings hafi vísvitandi verið beitt í þeim tilgangi að bera fyrir sig 

neyðarvörn.  

8. Neyðarvörn innan veggja heimilis  
 
Í íslenskri löggjöf kemur hvergi fram að neyðarvarnarheimild sé rýmri en gengur og 

gerist þegar árás inn á heimili á sér stað. Töluvert skiptar skoðanir eru á því hvernig á 

að taka á þessum álitaefnum. Mikilvægt er að rýna í dómaframkvæmd til þess að sjá 

hvaða vægi heimilið hefur þegar kemur að neyðarvörn í íslenskum rétti.  

 

Í dómi Hæstaréttar nr. 325/1987 mætti S töluvert ölvaður á heimili E og bankaði upp 

á og vildi fá að eiga við konuna E orð. H kemur til dyra þar sem hann var gestkominn 

hjá E. H segir S að koma sér burt þar sem E væri sofnuð. S tók þessu ekki trúlegu og 

bankaði aftur upp á. H opnar aftur hurðina og urðu þá átök á milli hans og S. H vildi 

meina að S hafi reynt að komast inn, en H gaf S ekki tækifæri á því að komast inn. H 

vildi meina að S hafi reynt að slá sig og viðurkenndi H fyrir dómi að hafa slegið S. H 

sagðist hafa slegið S í neyðarvörn sem er refsilaus á grundvelli 12. gr. hgl. H sem er í 

dag kvæntur E sagði að S hefði ekki haft til þess neina heimild að ryðjast inn á heimili 

E. Viðbrögð H voru ekki talin falla undir neyðarvörn þrátt fyrir að hann hafi haft ástæðu 

til að meina S inngöngu á heimili E. H var sakfelldur á grundvelli 217. gr. hgl. með 

                                                        
47 Vagn Greve: Det strafferetlige ansvar. (2004) bls. 134. 
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vísan til 3. mgr. 218. gr. hgl. Refsingu var frestað og felld niður ef H stæði við skilorð 

í eitt ár skv. 57. gr. hgl. 

Í ofangreindu dómsmáli þekktust húsráðandi og ákærði ásamt því að fólkið sem 

var í húsinu var vakandi þegar atvikið átti sér stað. Taldi dómurinn því ekki þrjósku 

ákærða til þess að reyna að koma sér inn á heimilið og neitun S ekki sambærilega og ef 

ókunnur aðili hefði reynt að ryðjast óboðinn inn í húsið. Aftur á móti var Hæstiréttur 

sammála um að H hefði gert rétt með því að vísa S frá og að viðbrögð S hefðu ekki 

verið talin falla undir neyðarvarnarákvæðið. Líta má svo á að varnarverkið hafi farið 

langt yfir leyfileg mörk neyðarvarnar eða að það hafi verið ónauðsynlegt. 

 

Hrd. nr. 126/2011. Ákærðir í dómsmálinu voru þeir Y og X, en þeir ásamt fleiri 

aðilum voru í samkvæmi heima hjá Y. Á staðinn mættu þeir A og C og fór A inn í 

samkvæmið sem var í íbúðinni á meðan C beið úti. Y sem var húsráðandi bað A 

vingjarnlega um að yfirgefa samkvæmið. A hlustaði ekki á Y og brá Y þá á það ráð að 

ýta honum út úr húsinu. A vildi meina að sér hafi verið fleygt út með hörku. Fyrir utan 

íbúðina kom svo til áfloga. Vegna áverka sem brotaþoli varð fyrir voru ákærðu, ákærðir 

fyrir brot á 1. mgr. 218. gr. hgl. Þótti óljóst í málinu hver byrjaði átökin sem og hver 

hefði gert hvað. Litið var til þess að ákærði var ekki talinn vera í hættu staddur um þær 

mundir sem árásin átti sér stað taldi Hæstiréttur 12. gr. hgl. ekki eiga við. Einnig veitti 

A enga mótspyrnu þegar Y bar hann á dyr. Hæstiréttur taldi að ef A og C hefðu sýnt af 

sér ógnandi hegðun þá hefði Y getað flúið inn þar sem fullt af fólki var, og þar af 

leiðandi hefði verið óforsvaranlegt. Þegar refsingin var ákvörðuð var litið til þess að 

átökin hafi brotist út vegna þess að A mætti óboðinn í samkvæmi sem haldið var á 

heimili Y. Samkvæmt því var refsingin þrjátíu daga fangelsisvist með vísun til 3. mgr. 

218. gr. hgl. Þeir sem voru ákærðir voru því sýknaðir í dómi Hæstaréttar þar sem ekki 

var talið sannað að ákærðu hefðu slegið til A, þar sem ruglingslegt þótti í málinu um 

hvort það hefði verið A eða C sem voru slegnir af ákærðu. Einungis var því ákært fyrir 

líkamsárásina sem A varð fyrir. 

 

Í héraðsdómi nr. S-203/2010 gekk ákærði ásamt húsráðanda inn í íbúð húsráðanda 

þegar A stofnaði til áfloga, en A var fyrrverandi unnusti húsráðanda. Það að ákærði hafi 

verið á leiðinni inn í húsið með húsráðanda þegar hann varð fyrir aðkasti var talið 

honum mjög til hagsbóta. Hins vegar var það ekki talin næg ástæða til að leysa hann 

undan refsiábyrgð á þeim grundvelli að neyðarvörn hafi verið beitt þar sem hann sló til 
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A meðan hann hafði tak á höfði hans. Einnig var það ákærða til málsbóta að A byrjaði 

átökin. Héraðsdómur frestaði refsingu skilorðsbundið í tvö ár. 

Í fyrrnefndum dómi hefði verið forvitnilegt að vita hvort það hefði haft áhrif á 

niðurstöðu dómsins að ákærði hafi ekki verið húsráðandi sjálfur, heldur einungis í 

samfloti með húsráðanda. Einnig hefði verið forvitnilegt að vita hvort einhver vafi hafi 

verið á að A hafi verið boðið í heimsókn í íbúð húsráðanda. A vildi meina að húsráðandi 

hefði boðið sér í heimsókn. Húsráðandi sagði að A hefði spurt sig hvort hann mætti 

koma en húsráðandi hefði svarað því á þann veg að hann vissi ekki hvenær hann kæmi 

heim umrætt kvöld. Húsráðandi vildi meina að hann hafi ekki verið búinn að ákveða að 

hitta A né leyfa honum að koma í heimsókn til sín. Hefur þetta haft möguleg áhrif á 

niðurstöðu dómsins þar sem A þekkti til húsráðanda ásamt því að hann virtist hafa 

fengið óljós svör frá honum, sem hefði mátt túlka sem samþykki, þó svo að hann hafi 

ekki verið velkominn í heimsókn.  

 

 Fram kemur í 1. mgr. 71. gr. stjskr. að allir skulu njóta friðhelgi einkalífs, 

heimilis og fjölskyldu. Einnig kemur það fram í 2. mgr. 71. gr. stjskr. að ekki mega 

gera líkamsrannsókn eða leit á manni, leit í húsakynnum hans eða munum, nema 

samkvæmt dómsúrskurði eða sérstakri lagaheimild.  

Í 25. gr. hgl. má finna vísan til ærumeiðinga og broti gegn friðhelgi einkalífsins. Í þeim 

kafla er sérstaklega fjallað um að æra og einkalíf hljóti sérstaka refsivernd. 

Meiðyrðarlöggjöfina er helst að finna í 229. gr., 234. gr. til 237. gr. og 240. gr. hgl. en 

þar segir að refsivert sé að skoða bréf og annað sem tengist einkamálum manna, eða 

opinberlega skýra frá einkamálum, ryðjast inn í hús án heimildar, raska friði með 

ofsóknum eins og bréfaskriftum, símhringingum eða á annan hátt vera með 

ærumeiðandi ummæli í orðum eða athöfnum. Refsing við brotum á lögum sem fram 

koma í þessum greinum getur verið sekt eða fangelsi í allt að eitt ár, með því að vera 

með ærumeiðingar í garð annars manns með móðgun í athöfn eða orði á þann veg að 

það hnekki virðingu hans. Þyngri refsing  getur verið til staðar, eða allt að tveimur árum 

ef ærumeiðandi aðdróttun er við höfð eða borin út gegn betri vitund. Áhugavert er að 

skoða Hrd. nr. 147/2000 og Hrd. nr. 360/2004 en þar er brotið gegn friðhelgi heimilis. 

 

 

Í Hrd. nr. 147/2000 fóru J og F fram á skaðabætur þegar K og P fóru inn á 

heimili J og F í nafni félagsmálanefndar. Ástæðan var sú að koma syni J í umsjá B sem 
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er barnsmóðir J. J og B voru í óvígðri sambúð og bjuggu hjá foreldrum J. Barnið var í 

umsjá beggja foreldra J þangað til að B fór af heimilinu, sem var sama dag og þessar 

umdeildu aðgerðir áttu sér stað. B sem var danskur ríkisborgari fór fram á aðstoð danska 

kjörræðismannsins sem hafði samband við félagsmálanefnd til að fá aðstoð þeirra í 

málinu. Fyrir lá að allt hafði verið í góðu hjá barninu á meðan það bjó hjá J. Ekkert 

benti til þess að taka þyrfti barnið af heimili J með vísan til 24. gr. barnaverndarlaga nr. 

58/1992, sbr. 47. gr. sömu laga. Ekki var lagastoð fyrir því að fara inn á heimilið og ná 

í barnið án þess að allar aðstæður hefðu verið kannaðar. B bar sig ekki rétt að í þessu 

máli, hann hefði átt að leita til héraðsdómara með beiðni um að forsjá yrði komið á með 

aðfarargerð sbr. 75. gr. barnalaga nr. 20/1992. K og P sem komu fram sem stjórnvald 

þegar þau fengu inngöngu á heimili J og F. Inngangan var ekki gerð í skjóli 

valdheimildar því hún var ekki fyrir hendi. Ríkar kröfur eru gerðar til þeirra sem gegna 

opinberum störfum um að sýna fyllstu aðgæslu við störf sín, og ber þeim því að kanna 

málið til hins ýtrasta áður en gripið er til aðgerða. Háttsemi K og P var talin brjóta gegn 

1. mgr. 71. gr. stjskr. um friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu, einnig var háttsemin 

talin brjóta gegn 8. gr. samnings um verndun mannréttinda og mannfrelsis, sbr. lög. nr. 

62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu. Niðurstaða þessa máls var sú að J og F fengu 

dæmdar miskabætur vegna framgengi K og P skv. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993. 

 

Í Hrd. nr. 360/2004 höfðu barnaverndaryfirvöld haft afskipti af A og syni 

hennar B um árabil. Að mati Hæstaréttar var búið að leita allra mögulegra úrræða til að 

aðstoða A við uppeldi á syni hennar B, en hún hafði glímt við andleg veikindi. Í byrjun 

árs 2001 var ákvörðun tekin af hálfu Barnaverndarnefndar að vista B á 

meðferðarheimili. Nefndin hafði rökstuddan grun um að B væri haldin 

sjálfsvígshugmyndum. Af fenginni reynslu af samskiptum A og nefndarinnar var talið 

nauðsynlegt að upplýsa A ekki um þau áform að vista ætti B á meðferðarheimili. Skylt 

var talið að Barnaverndarnefnd ætti að grípa skjótt inn í atburðarásina og var fallist á 

aðgerð nefndarinnar. Ástæða þess var að B hafi verið í slíkri hættu að fara mátti inn á 

heimili A án hennar samþykkis. Niðurstaða þessa máls var sú að ekki var fallist á 

miskabótakröfu A. 

 

Í dómi Hæstaréttar nr. 147/2000 kemur greinilega fram að brotið sé gegn 1. mgr. 71. 

gr. stjskr. sem fjallar um friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Einnig er brotið 

gegn 8. gr. laga um Mannréttindasáttmála Evrópu, en þar er einnig tekið fram að hver 
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maður eigi rétt til friðhelgis einkalífs síns, fjölskyldu og heimilis. Eins og sjá má í 

niðurstöðu Hæstaréttar þá var málið dæmt J og F í hag enda fóru K og P inn á heimili 

þeirra í leyfisleysi eða án valdheimildar sem klárlega brýtur gegn fyrrnefndum greinum. 

Í dómi Hæstaréttar nr. 360/2004 fá barnaverndaryfirvöld leyfi til þess að taka B 

sem er sonur A út af heimilinu án þess að A sé greint sérstaklega frá því. Enda var B 

talinn vera í þannig hættu að best væri að hann yrði fjarlægður af heimilinu. Í þessum 

dómi má sjá að Hæstiréttur samþykkir þær aðgerðir sem áttu sér stað vegna heilsu B. 

Sjá má á þessum tveimur dómum að þeir eru sambærilegir að einhverju leiti. Hrd. nr. 

147/2000 fjallar hins vegar um ólöglegar aðgerðir við að fjarlægja einstakling af heimili 

sínu á meðan að Hrd. nr. 360/2004 fjallar um löglegar aðgerðir til að taka einstakling 

út af heimili. 

9. Niðurstöður og lokaorð 
 
Líkt og fram kom í útdrætti ritgerðarinnar fjallar hún að stórum hluta um 

neyðarvarnarákvæðið samkvæmt 12. gr. hgl. En þar er neyðarvörnin skilgreind sem sú 

athöfn sem á sér stað þegar einstaklingur beitir sér á nauðsynlegan og réttlátan hátt til 

varnar ólögmætri árás annars aðila. Skiptir þar ekki máli hvort að árásin á sér stað á 

einstaklinginn sjálfan eða þriðja aðila.  

Það telst almennt viðurkennt í samfélaginu okkar að einstaklingur hafi rétt á að 

verja sig gegn árás sem hann verður fyrir. Aftur á móti er matið á því hvað telst vera 

refsilaut neyðarákvæði í skilningi 12. gr. hgl. afar matskennd sem og orðalag 

ákvæðisins mjög almennt. Neyðarvörnin eins og áður hefur komið fram telst hluti af 

hlutrænu refsileysisástæðunum í íslenskum rétti og leiðir lögmæta varnarverkið til þess 

að ákærði er sýknaður. Það er því skylda dómstóla að sýkna, ef skilyrði 1. eða 2.  mgr. 

12. gr. hgl. eru fyrir hendi. Engin önnur ákvæði laga leiða til sýknu vegna beitingar 

neyðarvarnar. Aftur á móti eru heimildir í 74. gr. hgl. um refsilækkun eða refsibrottfalls 

ef farið er út fyrir leyfileg mörk neyðarvarnar. Eitt af meginskilyrðum 12 .gr. hgl. er að 

neyðarvarnarverkið þurfi að teljast nauðsynlegt til þess að hægt sé að verja lögverndaða 

hagsmuni fyrir ólögmætri árás. Ekki má beita vörnum sem greinilega eru hættulegri en 

árásin sjálf og sem væntanlegt tjón gefur til kynna. Beita þarf vörnum áður en árásin á 

sér stað eða á meðan á henni stendur, en ekki þegar henni er lokið. Neyðarvörn má því 

ekki ganga lengra en hin ólögmæta árás. Sjaldan koma upp alvarleg tilvik hér á landi 

þar sem reynir á þolmörk varnarverksins og er ástæðan sú að íbúar landsins eru fáir. 
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Eðlilegt verður að teljast að einstaklingur verji sjálfan sig ef ólögmæt árás á 

hann er yfirvofandi. Ekki er þó gerður greinarmunar á neyðarvörn sem á sér stað inni á 

heimili og neyðarvörn sem framkvæmd utan þess. Virðist því vera að einstaklingurinn 

hafi ekki aukinn rétt til þess að verja sig inni á heimili sínu. Neyðarvörn sem 

framkvæmd er inn á heimili getur annaðhvort beinst að öðrum aðila sem býr á heimilinu 

eða einhverjum utanaðkomandi aðila. Við viljum auðvitað öll búa við sem öruggastar 

aðstæður og því telst það sjálfsagt að sá sem fyrir árás verður hafi rétt til að verja sjálfan 

sig, þó svo að það geti jafnvel skaðað árásaraðila á einhvern hátt. Ef það sannast að 

ólögmætur verknaður hafi verið framkvæmdur í varnarskyni, reynir á reglur 

neyðarvarnar. Erfitt er að gera þá kröfu að einstaklingur haldi sér yfirveguðum og með 

rökhugsun í lagi ef hann lendir í lífshættulegum aðstæðum þar sem árás er yfirvofandi. 

Einstaklingur sem lendir í slíkum aðstæðum er oftast í miklu ójafnvægi og brýst 

sjálfsbjargarviðleitnin þá fram. Einstaklingurinn getur jafnvel talið að hann megi gera 

allt sem í hans vandi standi til þess að bjarga lífi sínu og limum. Hann hugsar því ekki 

út í ábyrgðina sem getur myndast vegna neyðarvarnarinnar og gerir sér ekki grein fyrir 

þeim takmörkum sem ákvæðið setur neyðarvarnarverkinu. Jónatan Þórmundsson 

fræðimaður á sviði refsiréttar skilgreindi hugtakið neyðarvörn samkvæmt 12. gr. hgl. 

Hann telur að mannlega sjálfsbjargarviðleitnin sé fullnægjandi og réttlætanleg skýring 

á neyðarvörn þegar að ólögmæt árás beinist að þeim aðila sem vinnur 

neyðarvarnarverkið.48 

 

Eins og sjá má í Hrd. nr. 147/2000 og 360/2004 sem reifaðir eru í kafla 10 þá 

væri forvitnilegt að sjá hvernig Hæstiréttur myndi dæma í málum þar sem einstaklingur 

brýst inn á heimili annars aðila í þeim tilgangi að ráðast á hann með það í huga að gera 

honum mein. Myndi neyðarvörn sem færi út fyrir leyfileg takmörk inni á heimili vera 

litin öðrum augum en neyðarvörn sem ætti sér stað úti á götu? Það væri að minnsta 

kosti fróðlegt að sjá hvernig Hæstiréttur myndi þá líta til 71. gr. stjskr. og 8. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu. Ekki hefur mál af þessum toga farið fyrir Hæstarétt hér 

á landi. Það er hins vegar líklegt að Hæstiréttur myndi líta til þessara tveggja greina ef 

mál af þessum toga kæmi inn á borð til þeirra, enda væri ekki hægt að flýja heimili sitt 

né yfirgefa fjölskyldu sína ef slík árás væri yfirvofandi.  

                                                        
48 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III. (2004) bls. 118. 
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Flest allir dómar sem reifaðir eru í ritgerðinni eiga það sameiginlegt að 

niðurstaða þeirra er sanngjörn og telst vera eðlileg miðað við aðstæður. Það kemur samt 

sem áður skýrt fram að Hæstiréttur virðist ekki gefa mikið svigrúm þegar neyðarvörn 

er beitt. 
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