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ÚTDRÁTTUR 
Umræðan um ofbeldi í nánum samböndum gegn konum hefur verið til staðar á Íslandi allt frá 

áttunda áratugnum. Þó var það ekki fyrr en árið 2006 sem lagalega var talið verra að beita náin 

aðila ofbeldi í samanburði við ókunnugan aðila á götum úti. Íslensk lög hafa meira og minna 

verið kynhlutlaus og reynsluheimur kvenna hefur ekki vegið þungt í réttinum. Með 

breytingarlögum nr. 23/2016 á almennum hegningarlögum nr. 19/1940, var meðal annars lögfest 

sérstakt ákvæði um ofbeldi í nánum samböndum, sbr. 218. gr. b hgl. Ákvæðið var liður í að gera 

íslenskum stjórnvöldum kleift að fullgilda Istanbúlsamninginn, sem er grundvallarsamningur um 

baráttu gegn kynbundnu ofbeldi gegn konum, meðal annars í nánum samböndum. Þrátt fyrir að 

ákveðið hafi stuðlað að jákvæðri þróun virðist það aðeins taka á hluta vandans.  

 Í ritgerðinni er leitast við að skýra og gera grein fyrir þróun íslensks réttar hvað varðar 

kynbundið ofbeldi í nánum samböndum í ljósi femínískra lagakenninga, bæði þróun laga og 

dóma með höfuðáhersluna á stöðuna í dag. Rétturinn í dag er kominn langan veg hvað kynbundið 

ofbeldi varðar, en íslensk lög hafa þó meira og minna verið kynhlutlaus og reynsluheimur kvenna 

hefur ekki vegið þungt í réttinum. 

 Íslenskur réttur virðist ekki taka nægilegt mið af reynsluheimi kvenna, meðal annars hvað 

varðar eðli og umfang kynbundins ofbeldis í nánu sambandi. Höfundur telur fullt tilefni til þess 

að lögfesta sérstakt ákvæði í almenn hegningarlög nr. 19/1940, um kynbundið ofbeldi í nánum 

samböndum og áreitni sem tekur mið af Istanbúlsamningnum, forsendum og markmiðum hans. 

En Ísland fullgilti samninginn 26. apríl sl., því verður áhugavert að sjá hvort áhugi sé til staðar að 

raunverulega fylgja eftir forsendum og markmiðum hans.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 



	  

FORMÁLI 
Haustið 2012 hóf ég nám mitt við lagadeild Háskóla Íslands. Frá upphafi námsins hefur 

refsiréttur verið mitt helsta áhugasvið í lögfræðinni, en í byrjun meistaranámsins víkkaði 

áhugasvið mitt. Þar lagði ég áherslu á refsirétt og ofbeldisbrot frá sjónarhóli kvennaréttar, 

mannréttindi, jafnrétti og bann við mismunun, einnig hvað varðar mismunun á grundvelli kyns.  

 Vorið 2017 hóf ég starfsnám hjá embætti héraðssaksóknara, þar sem ég kynntist störfum 

ákæruvaldsins, sem varð svo kveikja að ritgerðarefni mínu. Höfundur spurði Kolbrúnu 

Benediktsdóttur, varahéraðssaksóknara, hvað ætti eftir að fjalla um í tengslum við ofbeldisbrot, 

svarið hennar var ofbeldi í nánum samböndum. Sumarið 2017 fékk ég ásamt Evu Huld 

Ívarsdóttur styrk frá Nýsköpunarsjóði námsmanna til að rannsaka réttarstöðu kvenna sem 

brotaþolar kynbundins ofbeldis í ljósi femínískra lagakenninga með Brynhildi G. Flóvenz sem 

leiðbeinanda. Eftir rannsóknina varð ljóst að ég vildi beita femínísku nálguninni á ritgerðarefni 

mitt. Eftir skrif mín á ritgerðinni undanfarna fjóra mánuði er ljóst hversu nauðsynleg 

vitundavakning og fræðsla er, sérstaklega þegar kemur að ofbeldi í nánum samböndum. Því varð 

viðfangsefni ritgerðarinnar kynbundið ofbeldi í nánum samböndum og þróun íslensks réttar í ljósi 

femínískra lagakenninga.  

 Fyrst og fremst vil ég þakka móður minni, Guðbjörgu Jóhannsdóttur, fyrir stuðning og góða 

leiðsögn í gegnum nám mitt. Einnig Kristjönu Fenger fyrir yfirlestur og góðar ábendingar 

varðandi ritgerðina. Þá vil ég þakka leiðbeinanda mínum Brynhildi G. Flóvenz fyrir 

framúrskarandi leiðsögn og gott samstarf. Sérstakar þakkir vil ég færa Kolbrúnu Benediktsdóttur 

og Huldu Elsu Björgvinsdóttur, fyrir mjög lærdómsríkt samstarf annars vegar hjá embætti 

héraðssaksóknara og hins vegar hjá embætti lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Einnig Öldu 

Hrönn Jóhannsdóttur, Sigríði Björk Guðjónsdóttur og Helgu Einarsdóttur fyrir góðar 

ráðleggingar, hvatningu og stuðning. Jafnframt Svölu Ísfeld Ólafsdóttur sem veitti góða innsýn 

inn í forsendur og markmið sérstaka ákvæðisins um ofbeldi í nánum samböndum. Að lokum vil 

ég þakka Andrési Ragnarssyni fyrir áhugaverðar samræður um úrræði fyrir gerendur í umræddum 

samböndum, sem og Mörtu Kristínu Hreiðarsdóttur og Jónasi Orra Jónassyni fyrir gefna aðstoð 

við tölfræði lögreglu á höfuðborgarsvæðinu um ofbeldi í nánum samböndum.  

 

Lesstofa Lögbergs, 5. maí 2018 

Ingibjörg Ruth Gulin 
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1 Inngangur 
Lengst af var karlmaðurinn talinn hafa vald yfir konu sinni innan og utan heimilis. Sem dæmi um 

það mætti nefna Húsagatilskipun frá 1749 sem lagði skyldu á karla til að beita valdi til að halda 

heimilinu til haga.1 Þrátt fyrir að það viðhorf hafi að mestu horfið, eru þau að einhverju leyti til 

staðar enn þann dag í dag.2  

 Umræðan um ofbeldi í nánum samböndum gegn konum hefur verið til staðar á Íslandi allt frá 

áttunda áratugnum. Fyrsta rannsóknin um ofbeldi gegn konum var framkvæmd á Íslandi árið 

1979. Hún byggði á sjúkraskrám slysavarðstofu Borgarspítalans. Í niðurstöðum rannsóknarinnar, 

sem birtar voru á stofnfundi Kvennaathvarfsins 2. júní 1982,3 kom fram að í 93% tilvika hafi 

verið um að ræða áverka sem karl veitti kvenkyns maka sínum þegar þær leituðu á 

slysavarðstofuna. Því var fremur ljóst að ofbeldi gagnvart konum innan veggja heimilisins væri 

til staðar á Íslandi og ekki væri hægt að draga það í efa lengur.4 Árið 2006 samþykkti þáverandi 

ríkisstjórn aðgerðaráætlun sem ætlað var að rannsaka umfang ofbeldis karla gegn konum í nánum 

samböndum.5 Markmið áætlunarinnar var meðal annars liður í að fyrirbyggja ofbeldi gegn 

konum og styrkja úrræði fyrir konur sem beittar voru ofbeldi og börn þeirra. Ástæða þess að 

ákveðið var að ráðast í aðgerðir gegn kynbundnu ofbeldi í nánum samböndum var meðal annars 

að sýna að slíkt væri ekki einkamál heldur samfélagslegt vandamál og varðaði samfélagið allt. 6 

Meðal annars var reynsla kvenna af ofbeldi á aldrinum 18-65 ára rannsökuð.7 Í samantekt 

rannsóknarinnar kom fram að 22% kvennanna höfðu verið beittar ofbeldi í nánu sambandi 

einhvern tíman frá 16 ára aldri. Þetta jafngildir að á bilinu 23-27 þúsundir kvenna hafa verið 

beittar slíku ofbeldi einhvern tíma á lífsleiðinni. Þá höfðu um 1-2% kvenna eða um 1.200 til 

1.300 kvenna verið beittar slíku ofbeldi undangegna 12 mánuði fyrir rannsóknina.8 Árið 2014 

leiddi umfangsmikil rannsókn á kynbundnu ofbeldi á vegum Evrópusambandsins í ljós sláandi 

                                                             
1 Sigurður Gylfi Magnússon: „Kynjasögur á 19. og 20. öld?“, bls. 145. 
2 Mona Eliasson: Mäns våld mot kvinnor, bls. 47.  
3 „Á víð og dreif“, bls. 176., Rannsóknin fékk styrk frá hugvísindadeild Vísindasjóðs og var framkvæmd af 
Hildigunni Ólafsdóttur, Sigrúnu Júlíusdóttur og Þorgerði Benediktsdóttur. 
4 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 3163. 
5 Ofbeldi í nánu sambandi er skilgreint sem svo í rannsókninni, að ofbeldi sé beitt af hálfu fyrrverandi eða núverandi 
maka, sambýlismanni eða kærasta. 
6 Skýrsla velferðarráðherra um aðgerðir samkvæmt aðgerðaráætlun ríkisstjórnarinnar vegna ofbeldis karla gegn 
konum í nánum samböndum, bls. 4. 
7 Skýrsla velferðarráðherra um aðgerðir samkvæmt aðgerðaráætlun ríkisstjórnarinnar vegna ofbeldis karla gegn 
konum í nánum samböndum, bls. 17-18. 
8 Rannsókn á ofbeldi gegn konum. Reynsla kvenna á aldrinum 18-80 ára, bls. 5. 
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niðurstöður, en rannsóknin tók til 42.000 kvenna í öllum 28 aðildarríkjum Evrópusambandsins. Í 

niðurstöðum kom fram að um þriðjungur þeirra kvenna hafi orðið fyrir líkamlegu og/eða 

kynferðislegu ofbeldi. Jafnframt voru afgerandi 22% kvenna sem höfðu reynslu af líkamlegu eða 

kynferðislegu ofbeldi af hendi karlkyns maka og tæpur þriðjungur þeirra hafði orðið fyrir sex eða 

fleiri nauðgunum af hálfu makans, eða um 7% umræddra kvenna. Þá leiddi rannsóknin enn 

fremur í ljós að fimmta hver kona eða 20% hafi sætt ofsóknum og þar af 10% af hendi 

fyrrverandi maka.9 Því er ljóst að þrátt fyrir miklar breytingar á lögunum á umliðnum árum er 

kynbundið ofbeldi gegn konum enn til staðar. Ber að setja þá spurningu fram af hverju löggjöfin 

er kynhlutlaus þegar það er ljóst að meirihluti þolenda ofbeldis í nánum samböndum eru konur.  

 Í ritgerðinni er leitast við að skýra og gera grein fyrir þróun íslensks réttar hvað varðar 

kynbundið ofbeldi í nánum samböndum í ljósi femínískra lagakenninga, bæði þróun laga og 

dóma með höfuðáherslu á stöðuna í dag. Rétturinn í dag er kominn langan veg hvað kynbundið 

ofbeldi varðar, en íslensk lög hafa þó meira og minna verið kynhlutlaus og reynsluheimur kvenna 

hefur ekki vegið þungt í réttinum.10 Sem dæmi var það ekki fyrr en árið 2006 sem lagalega séð 

var talið alvarlegra að beita maka sinn ofbeldi í samanburði við að beita ókunnugan einstakling 

ofbeldi á götum úti, sbr. breytingarlög nr. 27/2006 á almennum hegningarlögum nr. 19/1940 (hér 

eftir hgl.). Hvorki er tekin afstaða til kyns í núgildandi lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og 

jafnan rétt kvenna og karla þegar kemur að kynbundnu ofbeldi, né í 218. gr. b hgl. um ofbeldi í 

nánum samböndum. Vissulega geta konur einnig verið gerendur þegar kemur að ofbeldi í nánum 

samböndum. Hins vegar er það fremur ljóst eftir endurteknar rannsóknir að það eru konur sem 

eru í miklum meirihluta þolenda þegar kemur að ofbeldi í nánum samböndum, eins og meðal 

annars má sjá í niðurstöðum rannsóknar á vegum Evrópusambandsins.11  

 Á undanförnum árum hefur umræðan á Íslandi að einhverju leyti verið um kynbundið ofbeldi 

í nánum samböndum, þá aðallega eftir að nýtt verklag ríkislögreglustjóra var tekið upp árið 2014 

um meðferð og skráningu mála er varða ofbeldi í nánum samböndum.12 Einnig í tengslum við 

lögfestingu 218. gr. b í hgl. um ofbeldi í nánum samböndum. Þrátt fyrir að megnið af 

framangreindum lögum ásamt lögum nr. 85/2011 um nálgunarbann og brottvísun af heimili hafi 

verið lögfest með vernd kvenna sem forsendu laganna, er ekki að sjá á lögunum að það hafi verið 

                                                             
9 Violence against Women, bls. 3. 
10 Brynhildur G. Flóvenz: „Um rétt og kynferði“, bls. 82. 
11 European Union Agency for Fundamental Rights: Violence against Women: An EU-wide survey. 
12 Verklagsregur um meðferð og skráningu heimilisofbeldismála sem tilkynnt eru til lögreglu.  
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forsenda þeirra, þar sem ákvæðin eru að mestu kynhlutlaus. Spurningin sem eftir stendur er þá 

hvort löggjöf hér á landi mismuni konum með því að greina ekki mun á milli kynja þegar kemur 

að ofbeldi í nánum samböndum. 

 Í ritgerðinni er kannað hvort og þá hvernig má greina ástæður fyrir þeirri miklu tregðu við 

lagasetningu til að viðurkenna áhrif kynferðis í íslenskum rétti. Til að leita svara mun höfundur 

beita svokallaðri „kvenna-spurningu“ (e. the woman question) sem er að hluta til empirískt mat,13 

þar sem tilgangur hennar er að safna gögnum sem sýna fram á að lög sem virðast við fyrstu sýn 

vera kynhlutlaus, hafi í raun kynbundna slagsíðu. Spurningarnar snúa að því hvort lögin taki mið 

af reynslu kvenna eða hvort lögin grundvallist á staðalímyndum kynjanna eða hvort lögin halli á 

annað kynið.14  

 Í fyrri hluta ritgerðarinnar verður gerð grein fyrir hugtakinu kynbundið ofbeldi, einnig verður 

farið í samanburð á hugtökunum heimilisofbeldi og ofbeldi í nánum samböndum. Jafnframt 

verður gerð grein fyrir ástæðum þess að höfundur notar hugtakið kynbundið ofbeldi í nánum 

samböndum og hvaða skilning höfundur leggur í hugtakið. Því næst verða skoðaðar forsendur og 

markmið samning Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi gegn konum og ofbeldi í 

nánum samböndum, svokallaður Istanbúlsamningur, sem Ísland fullgilti nú á dögunum. 15 

Samningurinn er grundvallaratriði þegar kemur að kynbundnu ofbeldi gegn konum. Því næst 

verður gerð grein fyrir hinum margvíslegu birtingarmyndum kynbundins ofbeldis í nánum 

samböndum, auk umfjöllunar um algengar mýtur í tengslum við viðfangsefni ritgerðarinnar. Að 

því loknu verður ofbeldishringurinn skoðaður, en hann lýsir þremur ferlum sem eiga sér stað í 

ofbeldissamböndum. Jafnframt varpar hann ljósi á samhengi og eðli ofbeldissambanda. Í þriðja 

kafla ritgerðarinnar verður gerð grein fyrir femínískum lögfræðikenningum og femínískri 

lagalegri aðferð sem höfundur mun beita við skrif ritgerðarinnar.  

 Í framhaldinu verður farið í íslenska löggjöf um kynbundið ofbeldi í nánum samböndum. 

Fyrst verður gerð almenn grein fyrir efnisréttinum, svo verður farið í dómaframkvæmd til að 

varpa ljósi á hvernig umrædd brot hafa verið heimfærð fram að þessu og hvernig ákvæðin eru 

notuð í dómaframkvæmd, sem dæmi refsiþyngingarástæða 3. mgr. 70. gr. og 218. gr. b hgl. Enn 

fremur verður gerður samanburður við Norðurlöndin um efnisákvæði sem ná yfir kynbundið 

                                                             
13 Empirískar kenningar um lög eru kenningar sem leita svara við spurningunum „Hvernig urðu lögin til?“ og 
„Hvaða áhrif eða afleiðingar hafa lögin?“. Lögfræðiorðabók, bls. 103.  
14 Nancy Levit og Robert R. M. Verchick: Feminist Legal Theory, bls. 42-43. 
15 Council of Europe: „Chart of signatures and ratifications of Treaty 210”, https://www.coe.int. 
Istanbúlsamningurinn var fullgiltur af hálfu Íslands hinn 26. apríl 2018. 
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ofbeldi. Að lokum verður gerð grein fyrir þeim framförum sem hafa átt sér stað innan lögreglu, 

meðal annars í verklagi ríkislögreglustjóra um meðferð og skráningu mála um ofbeldi í nánum 

samböndum sem tók gildi hinn 2. desember 2014 og öðrum samstarfsverkefnum lögreglu við 

aðrar stofnanir. 

2 Kynbundið ofbeldi 

2.1 Skilgreining hugtaka  

2.1.1 Kynbundið ofbeldi  
Hugtakið kynbundið ofbeldi er tiltölulega nýtt af nálinni í íslenskum rétti. Hugtakið hefur haft 

einhver áhrif á löggjöf á 21. öld, meðal annars eftir að kennsla í kvennarétti hófst við Háskóla 

Íslands árið 1999.16 Þá var hugtakið kynbundið ofbeldi fyrst skilgreint í lögum hér á landi í 

lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Í 5. tölul. 2. gr. laganna kemur 

fram að kynbundið ofbeldi sé ofbeldi á grundvelli kyns sem leiðir til eða gæti leitt til líkamlegs, 

kynferðislegs eða sálræns skaða eða þjáninga þess sem fyrir því verður, einnig hótun um slíkt, 

þvingun eða handahófskennda sviptingu frelsis, bæði í einkalífi og á opinberum vettvangi. Lögin 

eru mjög víðtæk og ná yfir allt íslenskt samfélag, menntastofnanir, vinnustaði og fleiri stofnanir 

samfélagsins sbr. 4. gr. laganna. Með því að lögfesta hugtakið er verið að viðurkenna að slíkt 

ofbeldi fyrirfinnist hér á landi og er þetta fyrsta skrefið til að viðurkenna vandamálið. Er íslensk 

löggjöf því einu skrefi nær því, eftir lögfestu hugtaksins, að bregðast við kynbundnu ofbeldi að 

mati höfundar. Til að leysa vandamál þarf fyrst að viðurkenna tilvist þess til að hægt sé að takast 

á við það. Þó eru lögin kynhlutlaus því þau tiltaka ekki réttaráhrif eftir kyni hlutaðeigandi 

einstaklinga, sem í þessu tilfelli eru einkum konur þegar um er að ræða þolendur kynbundins 

ofbeldis, en karlar þegar um er að ræða gerendur. Í umsögn Samtaka um kvennaathvarf (hér eftir 

Kvennaathvarfið) með breytingalögum nr. 27/2006 á almennum hegningarlögum tóku samtökin 

svo til orða að „lögin eru kynblind en ofbeldi er það ekki frekar en annað misrétti sem rekja má 

til kyns“.17 Þrátt fyrir að umrædd umsögn sé ekki um lög nr. 10/2008 telur höfundur að þau eigi 

almennt við um samspil laga og kynbundins ofbeldis. Þar af leiðandi virðist sem svo að 

                                                             
16 Heiti námskeiðsins er: „Ofbeldisbrot frá sjónarhóli kvennaréttar“, Brynhildur G. Flóvenz dósent og Ragnheiður 
Bragadóttir prófessor við lagadeild Háskóla Íslands standa að námskeiðinu.  
17 Umsögn frá Samtökum um kvennaathvarf um frumvarp til laga vegna Alþt. 2005-06, A. deild, Þskj. 419-365. mál, 
bls. 2. 
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kynbundið ofbeldi sem slíkt sé viðurkennt í lögum nr. 10/2008, en ekki að konur séu í miklum 

meirihluta þolenda eins og meðal annars rannsókn Evrópusambandsins hefur leitt í ljós.18  

 Í grein Brynhildar G. Flóvenz, dósents við lagadeild Háskóla Íslands, um Kynbundið ofbeldi 

og forsendur við lagasetningu kemur fram að grundvöllur kynbundins ofbeldis sé valdamisræmi 

kynjanna. Þar kemur einnig fram að karlmenn séu almennt gerendur og konur almennt þolendur 

slíks ofbeldis. Jafnframt sé með hugtakinu gengist við þeim raunveruleika að kynbundið ofbeldi 

gegn konum eigi sér stað alls staðar í heiminum. Þá að ofbeldið sé ekki aðeins líkamlegt heldur 

einnig kynferðislegt, efnahagslegt eða andlegt og ofbeldið eigi sér stað jafnt innan sem utan 

veggja heimilisins. Með vísan til framangreinds, hvað varðar skilgreiningu hugtaksins hér á landi, 

skal litið til norræns réttar og til hugtaksins á alþjóðavísu til samanburðar. Hugtakið kynbundið 

ofbeldi var lítt til umræðu á alþjóðavísu fyrr en á tíunda áratug síðustu aldar þegar menn fóru að 

gangast við miklu umfangi og áhrifum þess á samfélagið í heild.19 

 Árið 1979 samþykktu Sameinuðu þjóðirnar samning um afnám allrar mismununar gegn 

konum (e. The convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 

hér eftir CEDAW). Í samningnum sjálfum kemur hugtakið kynbundið ofbeldi ekki fram. Árið 

1992 samþykkti nefnd Sameinuðu þjóðanna um afnám allrar mismununar gagnvart konum sem 

starfar á grundvelli CEDAW samningsins, almennra tilmæla nr. 19.20 Í tilmælunum er tekið fram 

að kynbundið ofbeldi falli undir 1. gr. samningsins, þar af leiðandi sé kynbundið ofbeldi hluti af 

mismunun gagnvart konum.21 1. gr. samningsins hljóðar svo:  
Í samningi þessum merkir mismunun gagnvart konum hvers kyns aðgreiningu, útilokun eða 
takmörkun sem byggð er á kynferði sem hefur þau áhrif eða markmið að hindra eða koma í veg 
fyrir að konur, óháð hjúskaparstöðu, á grundvelli jafnréttis karla og kvenna, fái viðurkennd, geti 
notið eða framfylgt mannréttindum og grundvallarfrelsi á sviði stjórnmála, efnahagsmála, 
félagsmála, menningarmála, borgaralegra mála eða á sérhverju öðru sviði.  

 
 Þá kemur einnig fram í tilmælunum að undir hugtakið kynbundið ofbeldi falli líkamlegt, 

andlegt eða kynferðislegt ofbeldi eða þjáning, hótanir um slíkt ofbeldi, nauðung eða annars konar 

frelsissvipting. Auk þess er sérstaklega tekið fram í tilmælunum að kynbundið ofbeldi geti fallið 

undir önnur ákvæði samningsins, þrátt fyrir að hugtakið sjálft sé ekki tekið fram í ákvæðunum 

sjálfum. Þá er í 2. gr. CEDAW lögð sérstök skylda á aðildarríki til að grípa til viðeigandi 
                                                             
18 Brynhildur G. Flóvenz: „Kynbundið ofbeldi og forsendur við lagasetningu“, bls. 14 og European Union Agency 
for Fundamental Rights: Violence against Women: An EU-wide survey, bls. 3.  
19 Brynhildur G. Flóvenz: „Kynbundið ofbeldi og forsendur við lagasetningu“, bls. 13-18. 
20 Heiti tilmælanna á ensku: General Recommendation no. 19, https://www.un.org. Í júlí 2017 komu út almenn 
tilmæli nr. 35 um kynbundið ofbeldi gegn konum, sem er frekari útfærsla á tilmælum nr. 19.  
21 Dianne Otto: „Women’s Rights“, bls. 325.  
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ráðstafana til að útrýma mismunun gegn konum af hálfu einstaklinga, félagasamtaka eða 

fyrirtækja. Lögð er áhersla á að mismunun í skilningi samningsins sé ekki bundin við brot af 

hálfu ríkisins. Auk þess er lögð jákvæð skylda á aðildarríki að útrýma kynbundnu ofbeldi sbr. 4. 

gr. CEDAW, með því að endurskoða lög og framkvæmd sbr. 5. gr. samningsins. Þar af leiðandi 

þurfa aðildarríkin að tryggja að lög í tengslum við ofbeldi í nánum samböndum, nauðgun, 

kynferðisbrot og annað kynbundið ofbeldi veiti konum nægilega réttarvernd. Í inngangsorðum 

ályktunar Allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna um afnám ofbeldis gegn konum þann 20. 

desember árið 1993 er slegið föstu að allsherjarþingið:  
[...] staðfestir að ofbeldi gagnvart konum er brot á réttindum og grundvallarfrelsi kvenna og skerðir 
eða kemur í veg fyrir að þær njóti þessara réttinda og frelsis og hefur áhyggjur af því hve illa gengur 
að vernda og stuðla að þessum réttindum og frelsi að því er varðar ofbeldi gagnvart konum.  
 Viðurkennir að ofbeldi gagnvart konum er staðfesting á aldagömlu valdamisvægi kynjanna er 
leiddi til drottnunar karlmanna og mismununar gagnvart konum og hindraði öfluga framsókn 
kvenna og að ofbeldi gagnvart konum er einn af þeim grundvallarþáttum í samfélaginu er leiðir til 
þess að konur eru settar skör lægri en karlmenn [...].22 

 
 Í tilefni þess að 25 ár voru frá almennum tilmælum nr. 19 samþykkti kvennanefnd Sameinuðu 

þjóðanna almenn tilmæli nr. 35 þann 14. júlí 2017 til að leiðbeina aðildarríkjunum frekar um 

hvernig ætti að hraða útrýmingu kynbundins ofbeldis gegn konum.23 Tilmælin eru talsvert lengri 

og ítarlegri en hin almennu tilmæli nr. 19 frá árinu 1992. Í 9. mgr. almennu tilmælanna nr. 35 

kemur fram að hugtakið kynbundið ofbeldi gegn konum sé notað þar sem hugtakið sé ítarlegt og 

skýrt um hin kynjuðu áhrif og afleiðingar ofbeldisins. Þá kemur einnig fram að hugtakið styrki 

skilning á að ofbeldið sé ekki einstaklingsvandamál heldur samfélagslegt vandamál sem krefst 

ítarlegra svara og viðbragða frá aðildarríkjum.  

 Evrópuráðið hefur lýst þungum áhyggjum af kynbundnu ofbeldi. Árið 2000 samþykkti 

Evrópuþingið almenn tilmæli varðandi ofbeldi gegn konum í Evrópu.24 Í tilmælunum kemur 

meðal annars fram að hundruðir þúsunda kvenna verði fyrir ofbeldi innan og utan veggja 

heimilisins. Einnig að ofbeldi í nánum samböndum (e. domestic violence) sé algengasta form 

ofbeldis gegn konum þó slíkt ofbeldi fari mjög leynt. Í tilmælunum fordæmir Evrópuþingið 

ofbeldi gegn konum og tekur sérstaklega fram að slíkt ofbeldi sé brot á almennum mannréttindum 

kvenna.  

                                                             
22 Ályktun Allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna frá 20. desember 1993. A/RES/48/104. Þýðing Brynhildur G. 
Flóvenz: „Kynbundið ofbeldi og forsendur við lagasetningu“, bls. 15.  
23 Heiti tilmælanna á ensku: General Recommendation no. 35 on gender-based violence against women. 
24 Council of Europe Parliamentary Assembly’s Recommendation 1450 (2000) on violence against women in 
Europe.  
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 Árið 2002 gaf Ráðherraráð Evrópusambandsins út almenn tilmæli um vernd kvenna gegn 

ofbeldi. 25  Í inngangsorðum tilmælanna tilgreinir ráðið að ofbeldi gegn konum sé vegna 

valdamisvægis milli kynjanna og að ofbeldið leiði til alvarlegrar mismununar gegn konum, bæði 

á opinberum vettvangi og innan veggja heimilisins.26 Einnig er tekið fram að ofbeldi gegn konum 

stríði gegn öryggi og lýðræði í Evrópu og mikilvægi þess að berjast gegn slíku ofbeldi ítrekað, 

því það hafi áhrif á alla íbúa Evrópu. Aðildarríki eru jafnframt hvött til að grípa til aðgerða, koma 

í veg fyrir, rannsaka og refsa fyrir ofbeldi gegn konum, hvort sem ofbeldið er af hendi 

einstaklings eða yfirvalda. Einnig eru yfirvöld aðildarríkjanna hvött til að gangast við því að 

ofbeldi gegn konum sé kerfislægt vandamál sem eigi rætur að rekja til valdamisræmis kynjanna. 

Almennu tilmælin eru ítarleg og yfirgripsmikil, því jafnvel þrátt fyrir alþjóðlega samninga, 

ályktanir og almenn tilmæli þá er kynbundið ofbeldi gegn konum ennþá til staðar. Í 

athugasemdum til skýringar viðauka við tilmælin er greint frá því að skilja verði kynbundið 

ofbeldi gegn konum í félagslegu samhengi frá röð ótengdra tilvika, því ofbeldi gegn konum sé 

afleiðing þeirrar félagsgerðar sem umber og réttlætir árásargjarna birtingarmynd 

karlmennskunnar. Slík félagsgerð styrki þá trú ofbeldismannsins að hann eigi rétt á að beita valdi 

sínu með slíkum hætti. Með því að horfa á ofbeldi í félagslegu samhengi sé ábyrgð hvers og eins 

ofbeldismanns ekki aflétt, heldur undirstrikað að takast verði á við kynbundið ofbeldi sem 

kerfisbundið vandamál og að með þessum hætti sé litið á ástæður og grundvöll kynbundins 

ofbeldis.27 

 Í aðfaraorðum Istanbúlsamningsins, samningi Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn 

ofbeldi gegn konum og heimilisofbeldi frá árinu 2011, kemur fram að ofbeldi gegn konu sé „a 

manifestation of historically unequal power relations between women and men, which have led to 

domination over, and discrimination against, women by men and to the prevention of the full 

advancement of women“. Þá kemur fram í a- og d-lið 3. gr. Istanbúlsamningsins skilgreining á 

kynbundnu ofbeldi gegn konum og skilgreining á ofbeldi gegn konum:  
a „violence against women“ is understood as a violation of human rights and a form of 
discrimination against women and shall mean all acts of gender-based violence that result in, or are 
likely to result in, physical, sexual, psychological or economic harm or suffering to women, 

                                                             
25 Recommendation Rec(2002)5 of the Committee of Ministers to member states on the protection of women against 
violence, adopted on 30th of April 2002.  
26 Enska: „Reaffirming that violence towards women is the result of an imbalance of power between men and women 
and is leading to serious discrimination against the female sex, both within society and within the family”.  
27 Trine Baumbach: „Discrimination against women in the field and criminal law“, bls. 178. Vísar í: 
Recommendation Rec(2002)5 of the Committee of Ministers to member states on the protection of women against 
violence adopted on the 30th of April. Appendix to Recommendation Rec(2002)5, pr. 54.  
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including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivition of liberty, wether occurring in public 
or in private life;   
[...] 
d „gender-based violence against women“ shall mean violence that is directed against a woman 
because she is a woman or that affects women disproportionately; 

 
 Með vísan til framangreinds mun höfundur ritgerðarinnar nota hugtakið kynbundið ofbeldi 

um ofbeldi gegn konum sem beitt er gegn þeim á grundvelli kyns þeirra hvort sem það er innan 

veggja heimilisins eða utan. Ofbeldið getur verið líkamlegt, kynferðislegt, andlegt eða 

efnahagslegt. Auk þess að ofbeldi gegn konum sé kerfislægt vandamál sem eigi rætur að rekja til 

valdamisræmis kynjanna 

2.1.2 Samanburður á hugtakinu heimilisofbeldi og ofbeldi í nánum samböndum 
Ofbeldi innan veggja heimilisins var lengst af talið eðlileg valdbeiting til að siða eiginkonur til, 

sem dæmi að uppfylla kvenlegar skyldur sínar gagnvart eiginmönnum sínum svo sem kynmök.28 

Ekki var talin ástæða til að hafa áhyggjur af slíkum agatækjum, þar sem talið var að þau hefðu 

ekki alvarlegar afleiðingar, agatækin væru jafnvel af hinu góða.29 Með tímanum breyttust 

samfélagsleg viðhorf til ofbeldis í nánum samböndum, einkum fyrir tilstilli femínískra 

kvennahreyfinga sem vöktu athygli á málefninu.30 Ber að taka fram að hugtakið heimilisofbeldi 

eða ofbeldi í nánum samböndum hefur þróast mikið í gegnum tíðina og lagður var annar 

skilningur í hugtakið í eldri tíð samkvæmt almennri málvenju að mati höfundar. Jafnframt voru 

notuð ýmis önnur hugtök um ofbeldi í nánum samböndum og sem dæmi mætti nefna „battered 

wives“ sem var notað á áttunda áratugnum. Á þeim tíma var sá skilningur lagður í hugtakið að 

það væru eiginmenn sem beittu eiginkonur sínar ofbeldi innan veggja heimilisins og ofbeldið ætti 

sér aðeins stað innan hjónabands eða parasambands. 31  Að mati höfundar hefur merking 

hugtaksins víkkað með tímanum með meiri þekkingu og skilningi á brotinu. Meðal annars mætti 

nefna að ofbeldið beinist ekki aðeins að maka, heldur einnig börnunum sem inni á heimilunum 

eru jafnvel þó gerandi leggi ekki hendur á barnið sjálft. Í frumvarpi til breytingalaga nr. 23/2016 

á almennum hegningarlögum nr. 19/1940 kemur fram að „álag af þessu tagi á börn á 

uppvaxtarárunum getur leitt til truflunar líkamsþroska auk þess sem þau geta þróað með sér 

                                                             
28 R. Emerson Dobash og Russel Dobash: Violence against wives, bls. IX. 
29 Donileen R. Loseke og Richard J. Gelles: Current Controversies on family violence, bls. X og R. Emerson Dobash 
og Russel Dobash: Violence against wives, bls. 2.  
30 R. Emerson Dobash og Russel Dobash: Violence against wives, bls. 13. 
31 R. Emerson Dobash og Russel Dobash: Violence against wives, bls. 1-13. 
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margs kyns einkenni um tilfinningalega og líkamlega erfiðleika“.32 Þá er einnig ljóst í dag að 

ofbeldi í nánum samböndum geti haldið áfram eftir sambandsslit, jafnframt að ofbeldið geti 

versnað til muna eftir sambandsslitin.33 Spurningin sem eftir stendur er þá hvort nota eigi 

hugtakið heimilisofbeldi áfram um brotið sjálft vegna aukins skilnings á brotinu eða þá hugtakið 

ofbeldi í nánum samböndum sem meðal annars Noregur notar um heiti brotsins og hver munurinn 

er á hugtökunum.  

  Með breytingalögum nr. 23/2016 á almennum hegningarlögum nr. 19/1940 var lögfest 

sérákvæði um ofbeldi í nánum samböndum. Í 218. gr. b almennra hegningarlaga nr. 19/1940 

kemur heiti brotsins þó ekki fram en í greinargerð með lögum nr. 13/2016 er hugtakið ofbeldi í 

nánum samböndum notað í stað hugtaksins heimilisofbeldi. Einhvers konar ruglingur virðist samt 

sem áður vera um heiti brotsins. Eins og áður hefur komið fram var hugtakið heimilisofbeldi 

notað í eldri tíð í almennu máli, en með meiri þekkingu og skilningi er frekar notast við hugtakið 

ofbeldi í nánum samböndum. Skilvirkast væri að mati höfundar að þeir sem fjalla um brotin 

myndu nota sama heiti yfir brotið, bæði varðandi skráningu hjá lögreglu, ákæruvaldi og 

dómstólum, sem var meðal annars eitt af hagkvæmnisrökum við lögfestingu sérákvæðisins.34  

 Hugtakið heimilisofbeldi er gjarnan notaði í almennu tali um ofbeldi í nánum samböndum að 

mati höfundar. Þó bendir hugtakið sjálft samkvæmt almennri málvenju til þess að ofbeldið sem 

slíkt gerist aðeins innan veggja heimilisins. Einnig að brotaþolar slíks brots geti aðeins búið á 

heimili geranda, en sú er ekki raunin. Eftir sambandsslit eða skilnað heldur ofbeldi jafnvel áfram 

ásamt ofsóknum af hendi fyrrverandi maka.35 Þó hefur hugtakið einnig verið notað yfir ofbeldi af 

hendi karla gegn fyrrverandi eða núverandi eiginkonu eða sambúðarkonu. Hins vegar hefur 

hugtakið verið talið misvísandi og óheppilegt þegar kemur að umræddum brotum. 36  Í 

Lögfræðiorðabókinni kemur fram undir hugtakinu heimilisofbeldi að „Miðað er við að milli 

þessara aðila séu náin samfélagsleg tengsl sem endurspeglast í sambandi foreldris og barns, 

systkina eða maka eða annarra nákominna manna“.37 Í verklagsreglum um meðferð og skráningu 

heimilisofbeldismála Ríkislögreglustjóra, var þann 2. desember 2014. Í 1. gr. reglnanna kemur 

fram að heimilisofbeldi sé „ofbeldi sem einstaklingur verður fyrir af nákomnum, þ.e. gerandi og 
                                                             
32 Þskj. 547, 401 lögþ. 2015-16, bls. 11-12 (enn óbirt í A-deild Alþt.) Sjá einnig Jeannette Walsh o.fl.: „Global 
understanding of domestic violence“, bls. 1-2. 
33 Ingólfur V. Gíslason: Ofbeldi í nánum samböndum, bls. 39.   
34 Þskj. 547, 401 lögþ. 2015-16, bls. 12-13 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
35 Ingólfur V. Gíslason: Ofbeldi í nánum samböndum, bls. 39.   
36 Brynhildur G. Flóvenz: „Kynbundið ofbeldi og forsendur við lagasetningu“, bls. 17. 
37 Lögfræðiorðabók, bls. 186.  
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þolandi eru skyldir, tengdir eða hafa önnur tengsl, sbr. 2. gr. reglnanna. Ofbeldið getur verið 

líkamlegt, andlegt, og/eða kynferðislegt og felur í sér valdbeitingu eða hótun um valdbeitingu“. 

Þá eru tekin fram í 2. gr. reglnanna tengsl aðila, sem svipar að nokkru leyti til skilgreiningarinnar 

í Lögfræðiorðabókinni. Þó er sérstaklega tekið fram að ofbeldi geti „beinst að þriðja aðila í þeim 

tilgangi að hóta eða ógna þolanda, t.d. nýjum maka, vinum eða fjölskyldumeðlim“.38 Þegar 

kemur að hugtakinu ofbeldi í nánum samböndum virðist það hins vegar vera víðtækara en 

fyrrnefnda hugtakið og svo virðist sem litið sé frá því hvar ofbeldið á sér stað, heldur frekar rýnt í 

gegn hverjum ofbeldið sé.  

 Þá er hugtakið ofbeldi í nánum samböndum ekki skilgreint í umræddri orðabók. Hins vegar ef 

litið er til 218. gr. b hgl. kemur fram að þolandi geti verið núverandi eða fyrrverandi maki, 

sambúðaraðili, niðji geranda eða niðji núverandi eða fyrrverandi maka geranda eða 

sambúðaraðila, ái hans eða annarra sem búa með honum á heimili eða eru í hans umsjá. Þar með 

er greinilegt að hugtakið heimilisofbeldi nær ekki yfir þolendur skv. 218. gr. b hgl. og því væri 

réttara að nota hugtakið ofbeldi í nánum samböndum með vísan til þolenda brotsins að mati 

höfundar. Ef litið er til Norðurlandanna, þá kemur fram í 4. kafla sænsku hegningarlaganna 

brottsbalken 1962:700 sérstakt ákvæði um ofbeldi gagnvart nákomnum sem lögfest var árið 

1998. Í 4. gr. a 4. kafla laganna eru tvær málsgreinar. Sú fyrri snýr að ofbeldi gagnvart 

nákomnum en sú síðari sérstaklega að kynbundnu ofbeldi gegn konu af hendi karlmanns, 

svokallað gróft kvenfrelsisbrot eða grov kvinnofridskränkning. Um tengsl geranda og þolanda er 

tekið fram í 4. gr. a í 4. kafla sænsku hegningarlaganna að brot sé gegn närstående eða tidigare 

närstående person, án frekari útlistunar á hver falli þar undir. Þá er í 2. mgr. sömu greinar tekið 

fram að gerandi sé karl og kona þolandi „som han är eller har varit gift med eller som han bor 

eller har bott tillsammans með under äktenskapsliknande förhållanden[...]“. Í dómi Hæstaréttar 

Svíþjóðar NJA 2004, 97 var skilgreint hvað félli undir hugtökin närstående eða tidigare 

närstående að fjölskylduböndum utanskyldum. Þar kemur fram:   
Með begreppet närstående eller tidigare närstående avses i första hand, bortsett från 
släktskapsförhållanden, en person till vilken gärningsmannen har eller har haft ett förhållande, t.ex. 
någon som är eller har varot gift med gärningsmannen eller som sammanbor eller har sammanbott 
med denne unden äktenskapslikande förhållanden. Normalt innebär det att gärningsmannen og den 
kränkta bor eller har bott tillsammans. Om det är en man som begår de brottsliga gärningarna mot 
en kvinna han står i en nära relation till skall gärningarna rubriceras som grov 
kvinnofridskränkning. 

 

                                                             
38 Verklagsreglur um meðferð og skráningu heimilisofbeldismála, bls. 2. 
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 Skilgreiningin er tæmandi og dómurinn hefur fordæmisgildi í Svíþjóð. Í norsku 

hegningarlögunum eða straffeloven nr. 28 frá 20. maí 2005 var lögfest sérákvæði um ofbeldi í 

nánum samböndum að sænskri fyrirmynd með lögum nr. 74 frá 19. júní 2009. Brotið er í 282. og 

283. gr. laganna og heiti þess er „mishandling i nære relasjoner“ og „grov mishandling i nære 

relasjoner“.39 Í 282. gr. laganna kemur fram að brotinu geti verið beint að „sin nåværende eller 

tidligere ektefelle eller samboer, sin eller nåværende eller tidligare ektefelles eller samboers 

slekting i rett nedstigende linje, sin slektning i rett oppstigende linje, noen i sin husstand, eller 

noen i sin omsorg“. 218. gr. b hgl. svipar að nokkru leyti til norsku og sænsku hegningarlaganna 

hvað varðar þolendur brotsins. Eðlilegast væri því að nota hugtakið ofbeldi í nánum samböndum 

til að ná yfir þá aðila sem geta talist verið þolendur þess að mati höfundar, þar sem hugtakið 

heimilisofbeldi er ekki jafn víðtækt og fyrrnefnt hugtak og af þeim ástæðum væri það 

takmarkandi og ruglandi bæði fyrir almenning og réttarvörslu.  

2.1.3 Kynbundið ofbeldi í nánum samböndum 
Þegar kemur að kynbundnu ofbeldi í nánum samböndum, er hugtakið ofbeldi í nánum 

samböndum ekki nægilega lýsandi, þar sem hugtakið er kynhlutlaust og vísar ekki til þess mikla 

ofbeldis sem konur verða fyrir á grundvelli kyns þeirra. Eins og Brynhildur G. Flóvenz kemst svo 

vel að orði, í grein sinni Kynbundið ofbeldi og forsendur við lagasetningu, þá fangar hugtakið 

kynbundið ofbeldi „þann raunveruleika að konur verða alls staðar í veröldinni fyrir ofbeldi vegna 

kynferðis síns“.40 Hugtakið kynbundið ofbeldi í nánum samböndum verður því notað í ritgerðinni 

til að fanga þann raunveruleika sem konur hvar sem er í heiminum búa við, nánar tiltekið þá ógn 

að verða fyrir ofbeldi af hálfu karlmanns þá sérstaklega í nánum samböndum.  

2.2 Istanbúlsamningurinn 
Samningur Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi gegn konum og ofbeldi í nánum 

samböndum (e. domestic violence),41 svokallaður Istanbúlsamningur, var samþykktur á vettvangi 

Evrópuráðsins þann 11. maí 2011.42 Samningurinn var undirritaður af hálfu Íslands sama dag. 

Hafa 28 ríki fullgilt samninginn og er Ísland meðal þeirra.43 Istanbúlsamningurinn er nauðsynlegt 

                                                             
39 Þskj. 547, 401 lögþ. 2015-16, bls. 10-11 (enn óbirt í A-deild Alþt.).  
40 Brynhildur G. Flóvenz: „Kynbundið ofbeldi og forsendur við lagasetningu“, bls. 17. 
41 Í samræmi við kafla 2.1.2 mun höfundur þýða enska hugtakið domestic violence sem ofbeldi í nánum samböndum 
í stað hugtaksins heimilisofbeldi. 
42 Heiti samningsins á ensku: Council of Europe Convention on preventing and combating violence against 
women and domestic violence. 
43 Council of Europe: „Chart of signatures and ratifications of Treaty 210”, https://www.coe.int. Hinn 26. apríl 2018 
fullgilti Ísland samninginn.  
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skref í jafnréttisbaráttu kvenna á alþjóðavísu. Með samningnum er staðfest formlega að ofbeldi 

gegn konum sé kynjað með þeim hætti að skilgreina hugtakið kynbundið ofbeldi (e. gendered-

violence against women) í lagalega bindandi samningi.44 Er þetta ólíkt CEDAW þar sem hugtakið 

kemur ekki fram í samningnum sjálfum heldur í almennum tilmælum nr. 19 frá árinu 1992. 

Almennu tilmælin eru frekari útfæring á tengingu milli kynbundins ofbeldis og mismunun gegn 

konum sem var ekki nægilega greinilegt áður í CEDAW samningnum.45 Þá hafa almennu 

tilmælin ekki bindandi áhrif líkt og samningurinn sjálfur.  

 Í aðfaraorðum Istanbúlsamningsins er meðal annars lýst alvarlegum áhyggjum vegna 

kynbundins ofbeldis gegn konum og stúlkum, svo sem vegna ofbeldis í nánum samböndum. Þá 

að kynbundið ofbeldi gegn konum hindri að jafnrétti kynjanna verði að veruleika.46 Í samræmi 

við þetta er greint frá markmiði samningsins í a-lið 1. gr.. Þar kemur fram að markmið 

samningsins sé að:  
a) vernda konur gegn öllum birtingarmyndum ofbeldis og fyrirbyggja ofbeldi og sækja til saka 

gerendur og uppræta ofbeldi gegn konum og [ofbeldi í nánum samböndum], 
b) stuðla að upprætingu allra birtingarmynda á mismunun gegn konum og að efla raunverulegt 

jafnrétti kvenna og karla, þar með talið með valdeflingu kvenna,  
c) setja upp heildarramma, stefnu og ráðstafanir til að vernda og aðstoða alla þolendur ofbeldis og 

[ofbeldis í nánum samböndum], 
d) efla alþjóðlegt samstarf með það að markmiði að uppræta ofbeldi gegn konum og [ofbeldi í 

nánum samböndum] og 
e) styðja við og aðstoða samtök og löggæsluyfirvöld til skilvirks samstarfs svo vinna megi eftir 

samhæfðri aðferð til að uppræta ofbeldi gegn konum og [ofbeldi í nánum samböndum].47 
 
 Þá er í aðfaraorðum samningsins tekið fram að með undirritun sinni fordæmi aðildarríki hvers 

konar ofbeldi gegn konum og ofbeldi í nánum samböndum. Einnig að aðildarríki geri greinarmun 

á og skilji að munurinn milli formlegs (de jure) og efnislegs (de facto) jafnréttis milli kvenna og 

karla sé lykilatriði sem forvörn gegn ofbeldi í garð kvenna. Þá er einnig tekið fram að aðildarríki 

með undirritun sinni „recognising the structural nature of violence against women as gender-

based violence, and that violence against women is one of the crucial social mechnisms by which 

women are forced into a subordinate position compared with men“. Með því að undirrita 

samninginn viðurkenna aðildarríki þar af leiðandi að kynbundið ofbeldi gegn konum sé í fyrsta 

lagi til staðar og í öðru lagi að efnislegt og formlegt jafnrétti sé ekki það sama, heldur þurfi að 

                                                             
44 Dubravka Šimonović: „Global and Regional Standards on Violence Against Women“, bls. 602. 
45 Dubravka Šimonović: „Global and Regional Standards on Violence Against Women“, bls. 601. 
46 Þskj. 547, 401 lögþ. 2015-16, bls. 3 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
47 Þskj. 547, 401 lögþ. 2015-16, bls. 3 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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tryggja efnislegt jafnrétti kvenna ásamt því að viðurkenna formlega í lögum að kynbundið ofbeldi 

sé til staðar. 

 Til að skilja framlag Istanbúlsamningsins til hlítar þarf að gera grein fyrir á hvaða hátt hann er 

ólíkur öðrum alþjóðlegum samningum er varða rétt kvenna, einkum til að ganga úr skugga um 

hvaða skref voru stigin með Istanbúlsamningnum. Sá samningur sem helst kemur upp í huga er 

CEDAW.48 CEDAW beinir sjónum sínum fyrst og fremst að jafnrétti kynjanna, auk þeirra 

umfangsmiklu aðgerða sem þyrfti að ráðast í til að ná efnislegu og formlegu jafnrétti kynjanna.49 

CEDAW leggur ekki áherslu á kynbundið ofbeldi gegn konum, heldur fremur á almenna 

mismunun gegn konum, sem dæmi á atvinnumarkaði, og staðalímyndir kvenna. Árið 1992 voru 

samþykkt almenn tilmæli nr. 19 um ofbeldi gegn konum af kvennanefnd Sameinuðu þjóðanna. Í 

tilmælunum er tekið fram að kynbundið ofbeldi falli undir 1. gr. CEDAW. Þá voru samþykkt 

almenn tilmæli nr. 35 þann 14. júlí 2017 af sömu nefnd. Tilmæli nr. 35 eru enn frekari og ítarlegri 

útfærsla á almennu tilmælum nr. 19, eins og vikið er að í 2.1.1. kafla ritgerðarinnar og verður 

ekki endurtekið hér.  

 Þegar litið er til Istanbúlsamningsins, þá er hann meðal annars ólíkur öðrum alþjóðlegum 

samningum að því leyti að grundvöllur samningsins er sá að kynjaður skilningur er lagður á 

ofbeldi gegn konum. Skilningurinn er kynjaður að því leyti að varpað er ljósi á að ofbeldi sé beitt 

gegn konu á þeim grundvelli að hún sé kona. Kynbundið ofbeldi gegn konum sé þar af leiðandi 

mismunun á grundvelli kyns. Þetta kemur meðal annars fram í MDE, Opuz gegn Tyrklandi, 9. 

júní 2009 (33401/02). Dómstóllinn leit meðal annars yfir CEDAW samninginn og hvernig 

kynbundið ofbeldi gegn konum er skilgreint í 1. gr. samningsins. Dómstóllinn kemst svo að orði: 

Bearing in mind its finding above that the general and discriminatory judicial passivity in Turkey, 
albeit unintentional, mainly affected women, the Court considers that the violence suffered by the 
applicant and her mother may be regarded as gender-based violence which is a form of 
discrimination against women. Despite the reforms carried out by the Government in recent years, 
the overall unresponsiveness of the judicial system and impunity enjoyed by the aggressors, as 
found in the instant case, indicated that there was insufficient commitment to take appropriate 
action to address domestic violence.50  

 
 Í dóminum er því slegið föstu að kynbundið ofbeldi sé mismunun á grundvelli kyns. 

Jafnframt vekur dómstóllinn athygli á 9. mgr. almennu tilmælanna nr. 19 frá nefnd Sameinuðu 

þjóðanna um afnám allrar mismununar gagnvart konum sem starfar á grundvelli CEDAW. Í 9. 

                                                             
48 Heiti samningsins á ensku: The UN Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.  
49 Dianne Otto: „Women’s Rights“, bls. 317.  
50 MDE, Opuz gegn Tyrklandi, 9 júní 2009 (33401/02), 200. mgr. 
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mgr. tilmælanna er sérstök áhersla lögð á ríki til að gera viðeigandi ráðstafanir (e. all appropriate 

measures) til að útrýma mismunun gagnvart konum, meðal annars af hendi einstaklings.51 Þar að 

auki er Istanbúlsamningurinn frábrugðinn öðrum alþjóðlegum samningum þar sem hann 

skilgreinir hugtök sem ekki hafa verið skilgreind áður í alþjóðlegum lagalega bindandi 

samningum, svo sem hugtökin „ofbeldi gegn konu“ (e. violence against women) og „kynbundið 

ofbeldi gegn konum“ (e. gendered-violence against women). Þar af leiðandi varpar 

Istanbúlsamningurinn frekari skilningi á hvað kynbundið ofbeldi gegn konum er, með því að 

festa hugtökin í sessi,52 auk þess að með samningnum er viðurkennt að kynbundið ofbeldi gegn 

konum sé í raun til staðar í heiminum. Jafnframt er Istanbúlsamningurinn fyrsti alþjóðlegi 

samningurinn til að skilgreina hugtakið „kyn“ (e. gender), en „[m]eð hugtakinu er átt við að 

konur og karlar eru ekki eingöngu viðurkennd sem líffræðilega kvenkyns eða karlkyns, heldur 

einnig samkvæmt félagslegum flokki kyns sem tengist tilteknum hlutverkum og atferlum“.53 

2.3 Birtingarmynd kynbundins ofbeldis í nánum samböndum 
Í samræmi við markmið Istanbúlsamningsins um að vernda konur gegn öllum birtingarmyndum 

ofbeldis, sem og að uppræta ofbeldi gegn konum t.d. í nánum samböndum, þarf með tilliti til 

viðfangsefnis ritgerðarinnar að gera grein fyrir birtingarmyndum ofbeldis í nánum samböndum.54 

Þar að auki, til að uppræta kynbundið ofbeldi gegn konum í nánum samböndum, þarf fyrst og 

fremst að átta sig á hvers konar ofbeldi um er að ræða. Því þarf að gera grein fyrir þeim 

tegundum ofbeldis sem fyrirfinnast í nánum samböndum til að varpa ljósi á umfang og einkenni 

ofbeldisins.  

2.3.1 Líkamlegt ofbeldi  
Fyrst ber að nefna líkamlegt ofbeldi, sem líklega er sú birtingarmynd sem algengust er í opinberri 

umræðu. Líkamlegt ofbeldi, líkt og annað ofbeldi, fyrirfinnst í nánum samböndum. Árið 2016 

leituðu til að mynda tæplega 60% kvenna til Kvennaathvarfsins vegna líkamlegs ofbeldis í 

                                                             
51 9. mgr. almennu tilmælanna nr. 19 hljóðar svo: It is emphasized, however, that discrimination under the 
Convention is not restricted to action by or on behalf of Governments (see articles 2 (e), 2 (f) and 5). For example, 
under article 2 (e) the Convention calls on States parties to take all appropriate measures to eliminate discrimination 
against women by any person, organization or enterprise. Under general international law and specific human rights 
covenants, States may also be responsible for private acts if they fail to act with due diligence to prevent violations of 
rights or to investigate and punish acts of violence, and for providing compensation. 
52 Dubravka Šimonović: „Global and Regional Standards on Violence Against Women“, bls. 602. 
53 Skýrsla um samning Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi á konum og heimilisofbeldi og aðlögun 
íslenskra laga og reglna vegna aðildar, bls. 39. 
54 Þskj. 547, 401 lögþ. 2015-16, bls. 3 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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nánum samböndum.55 Líkamlegt ofbeldi á sér stað þegar „líkamlegu afli er beitt gegn öðrum 

einstaklingi“,56 en skaði þarf ekki að hljótast af til að háttsemin falli undir hugtaksskilgreiningu 

líkamlegs ofbeldis. Þá er algengt að líkamlegu ofbeldi sé beitt í kjölfar andlegs ofbeldis sem hefur 

varað um einhvern tíma í ofbeldissamböndum.57  

 Dæmi um birtingarmyndir líkamlegs ofbeldis í nánum samböndum er til að mynda þegar 

þolandi er kýldur, bitinn, klóraður, rassskelltur, bundinn, sleginn með flötum lófa.58 Þegar litið er 

til rannsóknar Evrópusambandsins á kynbundnu ofbeldi frá árinu 2014, er eftirfarandi tekið sem 

dæmi um líkamlegt ofbeldi: hrindingar, þolandi sleginn utan undir, hörðum hluti hent í þolanda, 

gripið um líkama þolanda eða um hár hans, slegið til þolanda með krepptum hnefa eða hörðum 

hlut, sparkað í þolanda, húð þolanda brennd, gerð tilraun til að kæfa þolanda eða kyrkja, þolandi 

stunginn eða skorinn, skotið með byssu í átt eða á þolanda, höfði þolanda lamið í einhvern hlut. Í 

niðurstöðum rannsóknarinnar kemur meðal annars fram að ef konur höfðu verið beittar ofbeldi í 

nánum samböndum, var algengt að þær hefðu verið beittar endurteknu eða ítrekuðu ofbeldi, um 

helmingur þeirra af hálfu maka, en um tveir þriðju þeirra af hálfu fyrrverandi maka.59  

2.3.2 Andlegt ofbeldi  
Önnur birtingarmynd kynbundins ofbeldis í nánum samböndum nefnist andlegt ofbeldi. Andlegt 

ofbeldi er oft á tíðum falið og erfiðara að gera grein fyrir í samanburði við líkamlegt ofbeldi, 

sérstaklega með tilliti til þess að enga líkamlega áverka er að finna þegar andlegu ofbeldi er 

beitt. 60  Í aðsendri nafnlausri grein á fréttamiðlinum Pressunni, sem ber heitið: Guðrún: 

„Sterkasta vopnið sem gerandi í ofbeldissambandi hefur er sjálfsálit fórnalambsins“, kemur fram 

að andlega ofbeldið komi yfirleitt fram á undan því líkamlega. Um sé að ræða lúmskar 

niðurlægingar sem erfitt sé að gera grein fyrir og allt í einu vaknar þolandi upp við það að vera 

skuggi af manneskju með lítið sem ekkert sjálfsálit.61 Í samræmi við umrædda grein getur andlegt 

ofbeldi haft dýpri áhrif á þolanda í samanburði við líkamlegt ofbeldi, þrátt fyrir að sjáanlegir 

                                                             
55 Ársskýrsla 2016 Samtaka um Kvennaathvarf, bls. 13.	  
56 Lögfræðiorðabók, bls. 253.  
57 „Skilgreiningar á heimilisofbeldi“, https://www.kvennaathvarf.is. 
58 Ingólfur V. Gíslason: Ofbeldi í nánum samböndum, bls. 18.   
59 Violence against women, bls. 43. 
60 „Ofbeldi í samböndum“, http://www.doktor.is.  
61 „Guðrún: Sterkasta vopnið sem gerandi í ofbeldissambandi hefur er sjálfsálit fórnalambsins“, 
https://www.bleikt.pressan.is.  
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áverkar séu ekki til staðar, því andlegt ofbeldi skilur eftir sálræna áverka62 sem þolandi þarf síðar 

að vinna úr.  

 Í bókinni Ofbeldi í nánum samböndum, eftir Ingólf V. Gíslason, kemur fram um andlegt 

ofbeldi að „almennt séð má segja að andlegt ofbeldi feli í sér niðurlægjandi hegðun sem hefur 

það að markmiði að ná stjórn á eða völdum yfir maka eða leiðir til slíkra yfirráða“. Sem dæmi um 

andlegt ofbeldi nefnir Ingólfur í bók sinni niðrandi athugasemdir, ógnanir eða hótanir, ásakanir 

um geðveiki og félagslega einangrun, nánar tiltekið að banna maka að hafa samband við vini eða 

ættingja.63  

 Á heimasíðu Kvennaathvarfsins kemur fram að „andlegt ofbeldi getur verið í formi 

orðaskipta eða í formi líkamstjáningar“. Einkenni ofbeldisins sé niðurlæging á kostnað þolanda 

og markmið þess að ná stjórn eða völdum yfir þolanda.64 Í rannsókn Evrópusambandsins á 

kynbundnu ofbeldi frá árinu 201465 er andlegu ofbeldi skipt í fjóra flokka. Í fyrsta lagi er það 

stjórnandi hegðun (e. controlling behaviour), til að mynda að gerandi einangri þolanda frá vinum 

og fjölskyldu og/eða ættingjum, krefjist þess að vita hvar þolandi sé öllum stundum, gerandi 

verði reiður ef þolandi ræðir við aðra karla (eða konur) ásamt því að ásaka þolanda um 

framhjáhald. Í öðru lagi fjárhagslegt ofbeldi (e. economic violence), sem skilgreint er sem önnur 

birtingarmynd ofbeldis í ritgerðinni og verður því skoðað frekar í kafla 2.3.3. Í þriðja lagi 

vanvirðandi hegðun (e. abusive behaviour), sem dæmi að niðurlægja eða móðga þolanda, bæði 

innan og utan veggja heimilisins, hindra útgöngu þolanda, læsa þolanda inni í lokuðu rými, neyða 

þolanda til að horfa á klámfengið efni gegn vilja hans, hræða og ógna þolanda og hóta þolanda 

sjálfum eða þriðja aðila sem þolandi ber væntumþykju til. Í fjórða lagi að gerandi noti börn sem 

tæki til kúgunar, vanræki eða beiti börn ofbeldi (e. blackmail with/abuse children). Einnig getur 

gerandi haft í hótunum við þolanda þess efnis að taka börn af þolanda eða hóta beitingu ofbeldis 

gegn börnum.66 

 Í ársskýrslu Kvennaathvarfsins frá árinu 2016 kemur fram að ástæða komu yfir 90% kvenna 

sem leituðu aðstoðar var meðal annars andlegt ofbeldi. Þó er tekið fram að langflestar konur nefni 

fleiri en eina tegund ofbeldis sem ástæðu fyrir komu sinni.67 Af þessu má ráða að birtingarmynd 

                                                             
62 „Ofbeldi í samböndum“, http://www.doktor.is.  
63 Ingólfur V. Gíslason: Ofbeldi í nánum samböndum, bls. 19.   
64 „Skilgreiningar á heimilisofbeldi“, https://www.kvennaathvarf.is.  
65 Heiti rannsóknar: Violence against women: an EU-wide survey. 
66 Violence against Women, bls. 72-73. 
67 Ársskýrsla 2016 Samtaka um Kvennaathvarf, bls. 13.  
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ofbeldisins er ekki einhlít og að þolendur geti orðið fyrir margs konar ofbeldi í nánum 

samböndum. 

2.3.3 Fjárhagslegt ofbeldi  
Þriðja birtingarmynd kynbundins ofbeldis í nánum samböndum er fjárhagslegt ofbeldi. 

Fjárhagslegt ofbeldi getur fallið undir hugtaksskilgreiningu andlegs ofbeldis, en hér verður gerður 

greinarmunur á því og öðru andlegu ofbeldi, líkt og í Ofbeldi í nánum samböndum eftir Ingólf V. 

Gíslason og í skilgreiningum á ofbeldi í nánum samböndum á vefsíðu Kvennaathvarfsins. Sem 

dæmi um fjárhagslegt ofbeldi mætti nefna að gerandi komi í veg fyrir að þolandi afli sér tekna, 

skrái skuldir á þolanda, taki launin af þolanda, ráðstafi launum þolanda án samþykkis þolanda, 

eyðileggi persónulega muni þolanda og/eða komi í veg fyrir starfsframa og/eða nám þolanda.68  

 Í rannsókn á kynbundnu ofbeldi á vegum Evrópusambandsins frá árinu 2014 er fjárhagslegt 

ofbeldi skilgreint sem tegund af andlegu ofbeldi. Sem dæmi er nefnt að gerandi hindri að þolandi 

geti tekið ákvarðanir um fjárhag heimilisins eða að gerandi eyði fjármunum heimilisins óhóflega 

eða án samþykkis eða gegn vilja þolanda. Einnig að hindra eða banna að þolandi geti unnið utan 

heimilisins og þannig aflað sér fjármuna.69 Ekki er gerð sérstök grein fyrir fjárhagslegu ofbeldi í 

ársskýrslu Kvennaathvarfsins frá árinu 2016, en möguleg skýring á því gæti verið sú, líkt og áður 

var tekið fram, að fjárhagslegt ofbeldi gæti talist rúmast innan skilgreiningar andlegs ofbeldis, 

sem væri í samræmi við rannsókn á kynbundnu ofbeldi á vegum Evrópusambandsins.70 Því 

verður ekki útilokað að konur sem leituðu til Kvennaathvarfsins hafi orðið fyrir fjárhagslegu 

ofbeldi af hálfu maka síns. 

 Ástæða þess að nauðsynlegt er að greina frá fjárhagslegu ofbeldi er sú að gerandi notar 

fjárhagslegt ofbeldi meðal annars til að hindra að þolandi geti öðlast fjárhagslegt sjálfstæði. Þar 

með ef þolandi er beittur fjárhagslegu ofbeldi gerir það þolanda mun erfiðara fyrir að fara úr 

ofbeldissambandinu. Þar af leiðandi verður þolandi fjárhagslega háður geranda sem gerir þolanda 

erfitt fyrir ætli hann sér að fara frá geranda.71  

2.3.4 Kynferðisofbeldi  
Því næst verður litið til kynferðisofbeldis í nánum samböndum. Sú mýta virðist enn að mati 

höfundar lifa góðu lífi að kynlíf með maka sé sjálfsagður réttur karla, en hugtakið mýta er oft á 
                                                             
68 Ingólfur V. Gíslason: Ofbeldi í nánum samböndum, bls. 21 og „Skilgreiningar á heimilisofbeldi“, 
https://www.kvennaathvarf.is.   
69 Violence against women, bls. 72. 
70 Heiti rannsóknar: Violence against women: an EU-wide survey. 
71 „Skilgreiningar á heimilisofbeldi“, https://www.kvennaathvarf.is. 
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tíðum notað um einskonar goðsögn sem er útbreidd skoðun eða hugmynd sem oft er lítil eða 

engin fótfesta fyrir.72 Sem dæmi um kynferðisofbeldi í nánum samböndum mætti nefna þvingun 

til kynlífs, þvingað vændi, þvingað áhorf á klám o.fl.73 Þá er kynferðisofbeldi skilgreint af 

Kvennaathvarfinu. Þar kemur fram að „kynferðislegt ofbeldi getur verið í formi óumbeðinnar 

innsetningar (um leggöng, endaþarm og/eða munn), eða snertingar (strjúka, kyssa, sleikja, sjúga 

eða nota hluti á einhverjum hluta líkamans“.74 Þegar litið er til rannsóknar Evrópusambandsins á 

kynbundnu ofbeldi frá árinu 2014, er kynferðisofbeldi skilgreint meðal annars sem samræði án 

samþykkis, tilraun til samræðis gegn vilja þolanda, hvers konar kynferðisathafnir án samþykkis 

þolanda eða í þvinguðum aðstæðum og að lokum hvers konar kynferðislegar athafnir sem þolandi 

samþykkir vegna ótta við viðbrögð geranda ef þolandi neitaði. Þá að háttsemi geti verið framin af 

maka eða fyrrverandi maka.75 Tæp 40% þeirra kvenna sem leituðu til Kvennaathvarfsins árið 

2016 leituðu aðstoðar meðal annars vegna kynferðisofbeldis.76  

 Sem dæmi um viðhorfsbreytingar sem hafa átt sér stað í samfélaginu á kynferðisofbeldi í 

nánum samböndum, mætti nefna mál Mannréttindadómstóls Evrópu (hér eftir MDE) S.W. gegn 

Bretlandi, 14. janúar 1994 (20166/92) og MDE, C.R. gegn Bretlandi, 22. nóvember 1995 

(20190/92):   
Málin vörðuðu álitamál um nauðgun innan hjónabands, en báðir kærendur höfðu verið sakfelldir 
fyrir nauðgun fyrir dómstólum í Bretlandi, þrátt fyrir að engin skýr lög væru til um að nauðgun 
innan hjónabands væri ólögleg. Báðir aðilar báru fyrir sig hjá dómstólum í Bretlandi að þeir væru 
ekki ábyrgir fyrir nauðgun á eiginkonum sínum, enda væri nauðgun innan hjónabands ekki refsiverð 
samkvæmt þeim lögum sem voru í gildi á þeim tíma sem brotin fóru fram. Þá vitnuðu þeir báðir í 
meginreglu sem í gildi var á átjándu öld, þar sem staðhæft var af Matthew Hale í „History of Pleas 
for the Crown“, sem gefin var út árið 1736, að eiginmaður gæti ekki verið sekur um nauðgun gegn 
eiginkonu sinni þar sem eiginkona hefði gefið samþykki sitt fyrir kynlífi þegar hún giftist 
eiginmanni sínum og gæti hún ekki tekið slíkt samþykki til baka. Breskir dómstólar féllust ekki á 
þessu rök og sakfelldu því báða aðila. Kærðu þeir báðir mál sín til MDE.  
 Fyrir MDE voru málsástæður þeirra að brotið hefði verið á mannréttindum þeirra og vísuðu þeir í 
7. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu (hér eftir MSE), en í 7. gr. MSE kemur fram að engin refsing sé 
án laga. Þeir rökstuddu mál sitt með þeim hætti að háttsemi þeirra hefði ekki fallið undir 
refsiákvæði hegningarlaga, hvorki innlendum né alþjóðlegum, á þeim tíma sem verknaðirnir voru 
framdir, því væri háttsemi þeirra ekki refsiverð og þeir gætu ekki verið sakfelldir fyrir hana. 
Mannréttindadómstóll Evrópu féllst ekki á rök þeirra. Tók MDE meðal annars fram í umræddum 
málum að sú venja að móta lög í gegnum dómaframkvæmd væri rótgróin og nauðsynlegur hluti af 
lagalegri hefð. Þá að 7. gr. MSE gæti ekki komið í veg fyrir þróun laga í gegnum dómaframkvæmd, 
að því tilskildu að sú túlkun dómstóla sé í samræmi við kjarna brotsins og gæti verið fyrirsjáanleg. 

                                                             
72 Íslensk orðabók, M-Ö, bls. 1032 og Íslensk orðabók, A-L, bls. 471.  
73 Ingólfur V. Gíslason: Ofbeldi í nánum samböndum, bls. 21.   
74 „Skilgreiningar á heimilisofbeldi“, https://www.kvennaathvarf.is. 
75 Violence against women, bls. 44.  
76 Ársskýrsla 2016 Samtaka um Kvennaathvarf, bls. 13. 



	   19 

Grundvallarskilgreining á nauðgun væri svo augljós að niðurstaða dómstóla í Bretlandi (the Court 
of Appeal og the House of Lords) gæti ekki talist vera brot gegn 7. gr. MSE. Þá tók dómstóllinn 
einnig fram að sú hugmynd að eiginmaður gæti mögulega verið ónæmur/friðaður gegn kæru fyrir 
nauðgun á eiginkonu sinni, væri ekki í samræmi við almennar siðmenntaðar hugmyndir um 
hjónaband. Einnig að það færi gegn grundvallargildum MSE, þ.e. virðingu fyrir mannlegri reisn og 
frelsi. Þar með taldi MDE að niðurstaða dómstóla í Bretlandi væri ekki brot gegn 7. gr. MSE.  

 
 Með vísan til framangreindra dóma MDE er ljóst að kynlíf með maka er ekki sjálfsagður 

réttur og að maður hafi ekki ótakmarkaðan kynlífsaðgang að konu sinni, þrátt fyrir að þau séu gift 

eða í sambandi. Enda færi það meðal annars gegn grundvallargildum MSE, líkt og að framan 

greinir. Dómarnir varpa jafnframt ljósi á þau viðhorf sem áður voru til staðar og eru jafnvel enn 

þann dag í dag. En með vísan til framangreindra dóma er því slegið föstu að það er ekki réttur 

karla að stunda kynlíf með maka, þrátt fyrir náið samband þeirra.77 Nauðgun er nauðgun, hvort 

sem hún er framin innan sambands eða utan sambands og fellur sú háttsemi undir ákvæði XXII. 

kafla hgl. og er refsiverð. Þar af leiðandi er hægt að kæra háttsemina til lögreglu fyrir brot á hgl.   

2.3.5 Stafrænt ofbeldi  
Með aukinni tækni hafa orðið til nýjar aðferðir við að brjóta gegn öðrum aðila,78 meðal annars í 

nánum samböndum. Í rannsókn frá árinu 2014 á kynbundnu ofbeldi, sem gerð var á vegum 

Evrópusambandsins, kom meðal annars í ljós að ein af hverjum tíu konum hafði orðið fyrir 

„cyberharassment“ frá 15 ára aldri og ein af hverjum tuttugu konum á síðustu tólf mánuðum fyrir 

rannsóknina. 79  Hugtakið „cyberharassment“ er talið falla undir kynferðislega áreitni og er 

skilgreint sem „receiving unwanted, offensive, sexually explicit emails or SMS messages; 

inappropriate, offensive advances on social networking websites or in internet chat rooms“.80 

Ekki er tekið sérstaklega fyrir stafrænt ofbeldi af hálfu maka í rannsókninni. Það skal tekið fram 

að hugtakið stafrænt ofbeldi, líkt og tækni nú til dags, er enn að þróast og ekki er hægt að sjá fyrir 

öll þau brot sem aðili getur framið gegn öðrum aðila fyrir tilstilli tækninnar. Því verður 

rannsóknin ekki túlkuð sem svo að konurnar hafi ekki upplifað stafrænt ofbeldi af hálfu maka, 

heldur aðeins að rannsóknin hafi ekki kannað sérstaklega þá háttsemi. Hugtakið stafrænt ofbeldi 

kemur sömuleiðis ekki fram í ársskýrslu Kvennaathvarfsins, en þar er notast við hugtakið 

hrelliklám. Í grein Vigdísar Fríðu Þorvaldsdóttur, Dreifing kynferðislegra mynda án samþykkis er 

glæpur, kemur fram að hrelliklám geti falli undir hugtakið stafrænt ofbeldi. Áréttað skal að 

                                                             
77 Ingólfur V. Gíslason: Ofbeldi í nánum samböndum, bls. 20.   
78 Vigdís Fríða Þorvaldsdóttir: „Dreifing kynferðislegra mynda án samþykkis er glæpur“, bls. 60.  
79 Violence against women, bls. 104.  
80 Violence against women, bls. 94. 
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stafrænt ofbeldi og hrelliklám er ekki það sama, en tekið er fram að það geti fallið undir hugtakið 

stafrænt ofbeldi en getur einnig staðið eitt og sér. Hrelliklám er skilgreint í greininni sem 

„dreifing kynferðislegs myndefnis án samþykkis þess sem myndefnið sýnir“.81 Í rannsókn 

Vigdísar Fríðu Þorvaldsdóttur Stöðvum hrelliklám er hrelliklám skilgreint. Þar kemur fram að því 

sé beitt „til að hrella einstaklinginn sem birtist á myndinni og hefur ekki gefið samþykki fyrir 

dreifingu myndefnisins“.82 Um 10% kvenna sem leituðu til Kvennaathvarfsins, leituðu aðstoðar 

meðal annars vegna stafræns ofbeldis.83  

  Í ritgerðinni verður notað hugtakið stafrænt ofbeldi, þar sem það hugtak nær yfir víðtækari 

háttsemi en hugtakið hrelliklám. Því er ekki einungis um dreifingu kynferðislegs myndefnis án 

samþykkis að ræða, heldur fellur einnig annars konar háttsemi undir hugtakið. Stafrænt ofbeldi í 

nánum samböndum er, ásamt dreifingu kynferðislegs myndefnis án samþykkis, hvers konar 

hótanir. Sem dæmi að gerandi hafi í hótunum við þolanda um ofbeldi í gegnum samfélagsmiðla, 

síma eða tölvupóst. Einnig að gerandi hóti birtingu kynferðislegs myndefnis opinberlega án 

samþykkis af þolanda eða hóti að senda nektarmyndir af þolanda til ættingja og/eða vina, skrái 

sig inn á samfélagsmiðla á nafni þolanda, stýri samskiptum þolanda á samskiptamiðlum, heimti 

lykilorð þolanda inn á samfélagsmiðla, hringi og/eða sendi ítrekað skilaboð til þolanda o.fl.84  

2.4 Mýtur og ofbeldishringurinn  
Í þessum kafla verður byrjað á að útskýra hvað fellst í svokallaðri skrímslavæðingu, til að gera 

grein fyrir hvers konar hegðun má búast við af hendi geranda dags daglega meðal almennings. 

Að því loknu verður farið í ofbeldishringinn sem lýsir þremur ferlum sem eiga sér stað í 

ofbeldissamböndum og einnig ástæður þess af hverju ekki sé auðvelt að yfirgefa slíkt samband. 

Ástæða þess að höfundur leggur áherslu á kenninguna um ofbeldishringinn er sú að með því að 

varpa ljósi á ofbeldishringinn er leitast við að lesandi ritgerðarinnar fái betri sýn á umfang og eðli 

kynbundins ofbeldis í nánum samböndum. Auk þess varpar ofbeldishringurinn ljósi á 

heildarmyndina og hegðun gerenda. Í þriðja og síðasta undirkaflanum verður gerð grein fyrir 

tveimur af mögulegum ástæðum þess að þolendur fara ekki úr ofbeldissamböndum, sem 

höfundur telur að helst eigi við um viðfangsefni ritgerðarinnar. 

                                                             
81 Vigdís Fríða Þorvaldsdóttir: „Dreifing kynferðislegra mynda án samþykkis er glæpur“, bls. 60. 
82 Stöðvum hrelliklám, bls. 4.  
83 Ársskýrsla 2016 Samtaka um Kvennaathvarf, bls. 13. 
84 „Skilgreiningar á heimilisofbeldi“, https://www.kvennaathvarf.is. 
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2.4.1 Skrímslavæðing 
Til eru margs konar mýtur um kynbundið ofbeldi í nánum samböndum hvað varðar þolendur og 

gerendur brotanna. Nauðsynlegt er hér að hrekja mýturnar svo hægt sé að varpa frekari skilning á 

kynbundið ofbeldi í nánum samböndum.85 Það er mjög vinsæl mýta að mati höfundar að 

gerendur, hvort sem um kynbundið ofbeldi í nánum samböndum er að ræða eða almennt, séu 

kenndir við „skrímsli“. Þau brot sem gerendurnir framkvæma séu svo hræðileg að ekki sé nokkur 

möguleiki á að venjulegur maður geti nokkurn tímann framkvæmt þau. Þann 17. febrúar birtist 

grein í Fréttablaðinu senm nefnist Skrímslavæðingin. Þar segir m.a. að „við freistumst til að líta á 

gerendur sem skrímsli vegna alvarleika glæpsins, og þess vegna verður það óskiljanleg tilhugsun 

að þeir séu venjulegir menn; vinir okkar; samstarfsmenn og ættingjar“.86 Sannleikurinn er sá að 

gerendur eru ekki skrímsli í þessum skilningi, heldur eru þeir oft á tíðum venjulegir karlar í 

venjulegum störfum og eru ekki gangandi um að lemja mann og annan á degi hverjum. Fæstir 

gerendur beita ofbeldi í öðrum samböndum sínum, svo sem vinasamböndum, eða ef þeir rekast á 

ókunnuga meðal almennings.87 Þá geta gerendur verið í hvers konar störfum með hvers konar 

laun og menntun. Í ársskýrslu Kvennaathvarfsins frá árinu 2016 kom meðal annars fram að 

ofbeldismenn væru „þversnið þjóðarinnar“ hvað varðar menntun þeirra og stöðu á 

vinnumarkaði.88 Önnur lífsseig mýta er sú að margir gerendur ofbeldis í nánum samböndum eigi 

við drykkjuvandamál að stríða og beiti aðeins ofbeldi þegar þeir eru ölvaðir. Það gæti verið 

einhver tenging milli drykkju og kynbundins ofbeldis í nánum samböndum, en áfengi er ekki 

grundvallarástæða ofbeldisins. Því á mýtan um að allir gerendur séu einhvers konar „skrímsli“ 

með drykkjusýki og í láglaunuðum störfum ekki við rök að styðjast og er skaðleg skilningi okkar 

á ofbeldi í nánum samböndum.89 Ekki telst því rökrétt að afsaka hegðun gerenda með því að 

reynsla viðkomandi af honum sé góð, því að vingjarnlegi nágranninn í næsta húsi, sem brosir 

alltaf og spjallar, getur allt eins verið ofbeldismaður. Mýtur sem þessar geta haft þau áhrif að 

gerendur passa ekki inn í fyrirfram ákveðnar hugmyndir samfélagsins um hverjir eru færir um að 

beita ofbeldi og að þeir geti einnig sinnt öðrum hlutverkum en aðeins að vera ofbeldismenn. Það 

getur því skekkt vitund okkar á birtingarmyndum ofbeldisins og dregið úr möguleikum 

samfélagsins á að takast á við og uppræta ofbeldismenningu. Anna Bentína Hermansen kemst vel 
                                                             
85 Lenore E. Walker: The Battered Woman, bls. 18. 
86 Steinunn Rögnvaldsdóttir og Oddur Sigurjónsson: „Skrímslavæðingin“, bls. 20.  
87 Lenore E. Walker: The Battered Woman, bls. 24. 
88 Ársskýrsla 2016 Samtaka um Kvennaathvarf, bls. 14. 
89 Lenore E. Walker: The Battered Woman, bls. 25-27 og Ingólfur V. Gíslason: Ofbeldi í nánum samböndum, bls. 
108. 
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að orði í grein sinni Hinn eiginlegi þagnarmúr kynferðisofbeldis í femíníska vefritinu Knúz þar 

sem hún skrifar að „með því að gera ofbeldisgerendur að ósýnilegum, óskilgreindum skrímslum 

viðhöldum við afneitun okkar og tökum ábyrgðina frá gerandanum“.90  

2.4.2 Ofbeldishringurinn 
Kenningin um ofbeldishringinn (e. the Cycle Theory of Violence) er sett fram af sálfræðingnum 

Lenore E. Walker í bók hennar The Battered Woman árið 1979. Samkvæmt kenningu Walker eru 

þrjú mismunandi tímaskeið eða ferli í ofbeldi í nánum samböndum sem mynda saman 

svokallaðan ofbeldishring. Engin ákveðin tímalengd er fyrir hvert ferli, enda fer tímalengd hvers 

ferlis eftir hverju og einu ofbeldissambandi og atvikum hverju sinni.91  

 Fyrsta ferlið er svokallað spennuuppbyggingarferli eða ferli þar sem spenna byggist upp yfir 

mislangan tíma og er undanfari næsta ferlis, þar sem grófara ofbeldi á sér stað. Ferlið einkennist 

af minniháttar ofbeldi. Dæmi um minniháttar ofbeldi er til dæmis að gerandi hendi diski fullum af 

mat í gólfið, því að hann telur að maturinn hafi ekki verið nógu vel eldaður. Fyrsta ferlinu svipar 

að einhverju leyti til andlegs ofbeldis og getur þolandinn verið í afneitun um háttsemi geranda og 

reynt þar með að koma í veg fyrir að annað ferlið hefjist, til dæmis með því þóknast geranda, sem 

eru algengustu viðbrögð þolanda samkvæmt kenningu Walker. Til að reyna að koma í veg fyrir 

að næsta ferli hefjist, getur þolandi einnig verið umhyggjusamur (e. nurturing) gagnvart geranda, 

undirgefinn og/eða látið lítið fyrir sér fara, auk þess að forðast geranda. Að sögn Walker mun 

kona sem gengið hefur í gegnum ofbeldissamband um einhvern tíma, hafa þá vitneskju, vegna 

þekkingar sinnar á hegðun geranda í gegnum ofbeldissambandið, að ofbeldið (e. minor battering) 

geti stigmagnast og næsta ferli ofbeldishringsins tekið við. Því reyni húnn allt til að koma í veg 

fyrir að ferlið stigmagnist.92  

 Í næsta ferli ofbeldishringsins tekur við líkamlegt ofbeldi. Annað ferlið tekur við þegar 

spennan úr fyrsta ferli hámarkast og einkennist að sögn Walker af losun uppsafnaðrar spennu úr 

fyrsta ferli, skort á stjórn geranda og mikillar eyðileggingar af hans hálfu. Að sögn Walker leita 

fæstir þolendur til læknis strax eftir ofbeldið, nema um lífshættulega áverka sé að ræða.93 Í 

ársskýrslu Kvennaathvarfsins frá árinu 2016, kemur fram að þær konur sem leituðu aðstoðar tóku 

það flestar fram að þær hafi ekki endilega leitað aðstoðar vegna fyrsta brots eða þess alvarlegasta, 

                                                             
90 Anna Bentína Hermansen: „Hinn eiginlegi þagnarmúr kynferðisofbeldis“, https://www.knuz.wordpress.com.  
91 Lenore E. Walker: The Battered Woman, bls. 55.  
92 Lenore E. Walker: The Battered Woman, bls. 56-59. 
93 Lenore E. Walker: The Battered Woman, bls. 59-63. 



	   23 

heldur hafi þær fengið nóg af ofbeldinu. Meðal annars sagði ein þeirra að „mælirinn hafi 

einfaldlega verið fullur“.94  

 Það skal tekið fram að langt er um liðið frá því að bók Walker kom út og verulegar breytingar 

hafa orðið frá þeim tíma. Umfjöllun Walker getur þó að einhverju leyti átt við enn þann dag í 

dag.  

 Þriðja og síðasta ferlið er svokallað eftirsjárferli eða ferli eftirsjár geranda samkvæmt Walker. 

Þriðja ferlið tekur við eftir líkamlegt ofbeldi geranda í öðru ferlinu. Að mati höfundar er bæði 

hægt að kalla þetta ferli lognið á eftir og á undan storminum, þar sem þriðja ferlið er undanfari 

þess að ofbeldishringurinn hefjist að nýju. Einkenni þriðja ferlisins er mikil umhyggja og iðrandi 

hegðun geranda. Gerandi hefur gert sér grein fyrir að hann hafi gert eitthvað rangt með hegðun 

sinni. Hann geri þar af leiðandi tilraun til að bæta þolanda upp fyrir hegðun sína. Þegar þarna er 

komið sögu er algengt að gerandi lofi öllu fögru og að hann muni aldrei aftur brjóta gegn 

þolanda. Að sögn Walker trúir gerandinn því sjálfur að hann muni ekki beita þolanda ofbeldi 

aftur og að hann muni framvegis hafa stjórn á skapi sínu. Hann reynir að réttlæta hegðun sína og 

trúir því að þolandinn hafi lært sína lexíu, ef svo má að orði komast, og að þolandinn muni ekki 

haga sér aftur á þann hátt sem varð til þess að annað ferlið hófst að mati gerandans. Þar af 

leiðandi muni gerandinn ekki „freistast“ til að beita þolanda ofbeldi að nýju. Að sögn Walker vill 

þolandinn trúa því að hann þurfi ekki að þola ofbeldi að nýju og umhyggja og iðrandi hegðun 

geranda styrkir þá trú þolanda.95  

 Ljóst er að skilningur á ofbeldishringnum er nauðsynlegur til að skilja eðli hins kynbundna 

ofbeldis í nánum samböndunum, ekki aðeins fyrir réttarvörslukerfið og þá aðila sem koma að 

brotunum, heldur einnig fyrir almenning. Er það annars vegar til að átta sig á eðli kynbundins 

ofbeldis í nánum samböndum og hins vegar til að varpa frekara ljósi á og gera grein fyrir 

endurtekningu ofbeldishringsins og að erfitt sé að brjótast úr honum. Með auknum skilningi á 

ofbeldissamböndunum og því mynstri sem myndast oft á tíðum innan þeirra, er hægt að auka 

vitund almennings og uppræta fordóma gagnvart þolendum og gerendum brotanna á skilvirkari 

hátt.  

                                                             
94 Ársskýrsla 2016 Samtaka um Kvennaathvarf, bls. 13. 
95 Lenore E. Walker: The Battered Woman, bls. 65-67. 
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2.4.3 Af hverju fara þær ekki?  
Algeng spurning hjá einstaklingum sem ekki hafa upplifað kynbundið ofbeldi í nánum 

samböndum eða hafa lítinn skilning á slíkum samböndum er, að fyrst að sambandið er svona 

óbærilegt, af hverju fara þær ekki? Fjölmargar ástæður geta verið fyrir því af hverju þolandi fer 

ekki úr slíku sambandi. Í þessum kafla verður þó aðeins farið í tvær ástæður þess sem höfundur 

telur að eigi helst við, í samræmi við umfjöllun fyrri kafla. Byrjað verður á umfjöllun um 

ofbeldishringinn og skýrt að hvaða leyti ofbeldishringurinn snertir framangreinda spurningu. Að 

því loknu verður fjallað um það sjónarmið að þolendum gæti þótt að þeim sé betur borgið að 

halda áfram í sambandinu, þar sem hætta er á að ofbeldið geti aukist þegar aðskilnaður er 

yfirvofandi eða liðinn. 

 Annars vegar ber að nefna, að öllu framangreindu virtu, að ein af mörgum ástæðum þess 

hversu erfitt er að fara úr ofbeldissambandi er ofbeldishringurinn. Líkt og áður hefur komið fram, 

þá einkennist ofbeldishringurinn af þremur ferlum. Í fyrsta lagi af ferli þar sem spenna byggist 

upp, í öðru lagi af ferli er einkennist af losun uppsafnaðrar spennu úr fyrsta ferlinu og svo loks af 

þriðja og síðasta ferlinu sem einkennist af eftirsjá geranda. Eftir að varpað hefur verið ljósi á eðli 

ofbeldishringsins, má sjá að þolandi er ekki stöðugt beittur ofbeldi, heldur koma einnig tímabil 

sem einkennast af mikilli ást og umhyggju geranda gagnvart þolanda. Það gefur þolanda von um 

að gerandi muni ekki beita þolanda ofbeldi að nýju. Líklegast er þó að þolandi vilji ljúka 

ofbeldissambandi í þriðja ferlinu en þá er einnig erfiðasti tíminn til að fara úr sambandinu. Þarna 

sér þolandinn gerandann sem þann sem hann varð ástfanginn af í upphafi sambands, auk þess 

sem hann trúir því að sambandið muni haldast í þriðja ferlinu, nánar tiltekið þegar gerendur sýna 

mikla umhyggju. Umhyggjusemi geranda og loforð um að ofbeldið muni ekki eiga sér aftur stað, 

getur sannfært þolanda um að fara ekki úr ofbeldissambandinu. Þar af leiðandi getur verið mjög 

erfitt að fara úr ofbeldissambandi einmitt þegar það gengur vel og sambandið einkennist af 

mikilli ást og hlýju. Þó getur það einnig verið að þolendur ákveði að fara ekki úr sambandinu ef 

t.d. gerandi hefur haft í hótunum um að taka eigið líf ef þolandinn yfirgefi hann.96  

 Hins vegar ber að nefna að þrátt fyrir að þolendur slíti ofbeldissambandi, þá þýðir það ekki að 

ofbeldinu linni. Ofbeldi getur jafnvel aukist eftir sambandsslit og þolendur geta talið sér betur 

borgið að vera í ofbeldissambandinu áfram frekar en að slíta sambandinu. Í öfgum sínum við að 

reyna halda tökum sínum á þolanda, geta gerendur beitt þolendur frekara ofbeldi, sem getur 

                                                             
96 Lenore E. Walker: The Battered Woman, bls. 55-67. 
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jafnvel leitt til manndráps í einhverjum tilfellum. Ofbeldi getur aukist og í einstökum tilvikum 

lýkur ofbeldinu með manndrápi af hendi geranda. 97  Aðskilnaður getur verið yfirvofandi, 

yfirstandandi eða liðinn, þegar ofbeldið á sér stað.98 Sem dæmi um stigvaxandi ofbeldi karls gegn 

konu sem endaði með manndrápi þegar skilnaður var yfirvofandi eða yfirstandandi, mætti nefna 

MDE, Opuz gegn Tyrklandi, 9. júní 2009 (33401/02):  

Málinu var vísað til dómstólsins á grundvelli þess að tyrknesk yfirvöld hefðu brugðist K sem var 
kærandi,  með því að hafa ekki verndað hana og móður hennar fyrir ítrekuðu kynbundnu ofbeldi af 
hendi maka hennar sem hefði að lokum leitt til dauða móður hennar. Þar með taldi K að Tyrkland 
hefði brotið gegn 2. gr., 3. gr. og 14. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu (hér eftir MSE). Málavextir 
voru þeir að 10. apríl 1995 tilkynnti K til lögreglu að M, eiginmaður hennar, hefði meðal annars 
krafið hana um peninga, auk þess sem hann hefði beitt hana ofbeldi og hótað henni lífláti. Þann 25. 
apríl 1995 var M ákærður fyrir hótanir um líflát og líkamsmeiðingar. Málið var svo látið niður falla. 
þar sem K dró kvörtun sína til baka.  
 Þann 11. apríl 1996 var M færður í gæsluvarðhald, þar sem hann hafði beitt K ofbeldi með þeim 
afleiðingum að hún hlaut lífshættulega áverka. M var leystur úr haldi á þeirri forsendu að eftirsjá 
væri til staðar og að K væri búin að ná heilsu sinni á ný. Eftir að M var leystur úr haldi, óskaði K 
eftir því að draga kæru sína til baka. Talið var, í samræmi við innlenda löggjöf, að kvörtun K í 
framangreindu tilviki, væri undirstaða málsins. Því væru ekki forsendur til að halda áfram með 
málið og það var fellt niður. Þessi háttsemi M hélt áfram næstu ár og ofbeldi og hótanir hans urðu 
grófari. Ofbeldi var ekki aðeins beitt gagnvart K, heldur einnig gagnvart móður hennar. Þann 4. 
mars 1998 ók M yfir K og móður hennar, en mæðgurnar drógu kæruna til baka og þar með var 
málið fellt niður. Enn á ný kærði K eiginmann sinn fyrir hótun um líflát þann 19. nóvember 2001, 
auk þess sem K óskaði eftir skilnaði við M þann 14. desember 2001. Af þessum sökum ætlaði K 
ásamt móður sinni að flytja á annan stað. M heyrði af flutningunum og hótaði þeim að hann myndi 
finna og drepa þær. Þann 11. mars 2002, er mæðgurnar voru að flytja, fann M þær, stöðvaði bifreið 
þeirra og skaut móður K í höfuðið. M var dæmdur í ævilangt fangelsi fyrir manndráp. Þó var litið til 
þess að þetta hefði gerst vegna ögrunar móður K. Þar með mildaði dómstóllinn refsingu hans í 15 ár 
og 10 mánuði í fangelsi auk sektar. Þann 14. maí 2008 var M sleppt úr haldi og hann hélt áfram 
hótunum sínum gagnvart K, sem þá var orðin fyrrverandi eiginkona hans. Í kvörtun sinni tók hún 
fram að ekkert hefði verið gert til að vernda hana, þrátt fyrir óskir hennar um slíkt. Hún óskaði 
verndar frá ríkinu á ný, sem gekk að lokum eftir.  
 Mannréttindadómstóllinn taldi að 1. málsl. 1. mgr. 2. gr. MSE ætti við í þessu máli, þar sem sá 
málsliður setti jákvæðar skyldur á ríki til að vernda líf einstaklinga innan lögsögu þess. Meðal 
annars var innifalið í þeirri skyldu að ríki ættu að vera með virk réttarúrræði gegn einstaklingum 
sem brutu gegn hegningarlögum þess ríkis. Einnig setti ákvæðið jákvæðar skyldur á ríkið að setja 
fyrirbyggjandi ráðstafanir til að vernda einstaklinga sem líf væri í hættu frá þeim aðila sem væri að 
brjóta á þeim. Dómstóllinn fjallaði sérstaklega um heimilisofbeldi, að það gæti verið allt frá 
líkamlegu ofbeldi til andlegs ofbeldi eða orðbundið. Heimilisofbeldi væri ekki bundið við þetta eina 
mál, heldur væri það almennt vandamál sem snerti öll aðildarríki. Einnig að það kæmi ekki alltaf 
upp á yfirborðið, þar sem það ætti sér stað innan friðhelgi heimilisins. Þá að það væru ekki aðeins 
konur sem yrðu fyrir slíku ofbeldi, heldur einnig karlar og börn, sem ofbeldið bitnaði á beint eða 
óbeint. Næst fór dómstóllinn í það álitamál hvort að ríkið hefði getað séð morðið fyrir með tilliti til 
málavaxta. Móðir kæranda varð skotmark M, eiginmanns dóttur hennar, því hann kenndi henni um 
vandamál milli hans og K. Dómstóllinn mat með tilliti til málavaxta að ofbeldið hefði verið 
stigvaxandi gegn K og móður hennar. Glæpir hans hefðu verið alvarlegir og hefðu ítrekað ógnað 

                                                             
97 Ingólfur V. Gíslason: Ofbeldi í nánum samböndum, bls. 39. 
98 Douglas A. Brownridge: „Violence against women post-separation“, bls. 516.  
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heilsu og öryggi mæðgnanna og augljóst var að hann ætti sér sögu innan kerfis lögreglunnar, sem 
benti til að frekari ofbeldi gæti átt sér stað. Þá eftir ítrekaðar óskir móður K til yfirvalda um að líf 
hennar og K væru í hættu og eftir takmörkuð viðbrögð yfirvalda við þeim óskum, væri ljóst að 
yfirvöld hefðu getað séð fyrir að M myndi beita þær frekara ofbeldi. Þrátt fyrir að það hefði 
mögulega ekki verið hægt að koma í veg fyrir morðið, þá hefði vissulega verið hægt að bregðast við 
á annan og betri hátt af hálfu yfirvalda. Niðurstaða dómstólsins var því sú að refsivörslukerfið sem 
notast var við í umræddu máli var ekki skilvirkt og gat því ekki komið í veg fyrir brot M gegn K og 
móður hennar. Hindranirnar við beitingu innlendra laga og þeim mistökum að nota ekki þau úrræði 
sem í boði voru, komu í veg fyrir að réttarkerfið sinnti hlutverki sínu. Þá taldi dómstóllinn að 
yfirvöld gætu ekki treyst á hegðun og ákvarðanir þolenda eftir að málið var borið upp, einnig að 
yfirvöld gætu ekki sett ábyrgð á herðar þolenda varðandi takmarkaðar aðgerðir yfirvalda. Þar með 
taldi dómstóllinn að brotið hefði verið gegn 2. gr. MSE.   
 

 Í málinu má sjá að í samræmi við framangreinda staðhæfingu að ofbeldi getur aukist eftir 

aðskilnað eða þegar aðskilnaður er yfirstandandi og jafnvel leitt til manndráps. Í dóminum var 

skilnaður yfirvofandi og ofbeldið gagnvart þolanda jókst og varð grófara með árunum, auk þess 

hafi það ekki aðeins beinst gegn þolanda heldur einnig móður hennar sem að mati eiginmannsins 

kom í veg fyrir hjónaband hans og þolanda. Í skýrslu er nefnist Utvecklingen av dödligt våld mot 

kvinnor i nära relationer frá árinu 2007 er þróun, umfang og einkenni meiriháttar kynbundins 

ofbeldis gagnvart konum rannsakað, jafnframt ofbeldi er leiðir til manndráps. Í skýrslunni kemur 

fram að frá árinu 1990 til 2004 voru 90-100 einstaklingar myrtir hvert ár. Þá var um þriðjungur 

þeirra konur, þar af 17 konur myrtar af hendi karlmanns sem þolandi var í nánu sambandi með, 

það er að segja eiginmanns, sambúðarmanns, unnusta eða kærasta. Þá hafi manndrápum af hendi 

maka í nánum samböndum á ofangreindu tímabili í samanburði við áttunda áratuginn (s. 1970-

talet) fækkað um 20 til 30%. Engin skýr svör var að finna fyrir því, aukin þjónusta við þolendur 

og breyting á lögum hafi mögulega haft einhver áhrif á þá fækkun. Einnig gæti aukið sjálfstæði 

kvenna, meðal annars á vinnumarkaði, hafa haft áhrif.99 

2.5 Samantekt 
Í þessum kafla verða nokkur atriði nefnd sem höfundur telur að vekja þurfi athygli á. Kaflinn var 

skrifaður fyrir fullgildingu Istanbúlsamningsins af hálfu Íslands. Nú, þegar samningurinn hefur 

verið fullgiltur hérlendis, ber að velta því upp hvað gerist næst. Líkt og að framan greinir þá er 

markmið samningsins meðal annars að vernda konur gegn öllum birtingarmyndum ofbeldis og 

fyrirbyggja ofbeldi, sækja til saka gerendur og uppræta ofbeldi gegn konum, jafnframt ofbeldi í 

nánum samböndum. Auk þess að aðildarríki geri greinarmun og skilji muninn milli formlegs (de 

jure) og efnislegs (de facto) jafnréttis milli kvenna og karla. Því að gera greinarmun og að skilja 
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muninn er lykilatriði sem forvörn gegn kynbundnu ofbeldi gegn konum. Áhugavert verður að sjá 

hvort Ísland muni í raun fylgja samningnum eftir.  

 Þá ber að nefna hvað 14. gr. MSE varðar, að ákvæðið er þýðingarmikið almennt bann við 

mismunun. Þrátt fyrir að 14. gr. MSE sé ekki sett sérstaklega konum til verndar gegn ofbeldi og 

mismunun þá hefur ákvæðið mikið vægi í þeirri baráttu. Í þeim skilningi að hægt er að fara með 

álitamál um kynbundið ofbeldi á grundvelli 14. gr. MSE fyrir MDE, með hliðsjón af öðrum 

ákvæðum t.d. 2. gr. og 3. gr. MSE.100 Þar sem ákvæðið stendur ekki eitt og sér heldur á að nota 

það með hliðsjón af öðrum ákvæðum sáttmálans. Þó ber að nefna að fordæmi dómsins hafa ekki 

bindandi réttaráhrif fyrir Ísland, sbr. 2. gr. laga nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu. 

Aftur á móti er MSE hluti af íslenskum rétti og því ber að taka mið af honum. MDE hefur með 

dómaframkvæmd sinni slegið því föstu að kynbundið ofbeldi sé mismunun og að það njóti 

verndar 14. gr. MSE líkt og greinir í MDE, Opuz gegn Tyrklandi, 9. júní 2009 (33401/02). 

3 Femínísk lögfræði 
Lögfræði er almennt talin til félagsvísinda og skarast við aðrar fræðigreinar á því sviði. Sér í lagi 

réttarheimspeki sem fjallar um heimspekilegar forsendur og grundvöll laga, jafnframt 

samanburðarlögfræði sem fæst við samanburð á ólíkum réttarkerfum og réttarsviðum innan þeirra 

og réttarfélagsfræði sem fjallar um tengsl laga við samfélagið. Í réttarfélagsfræði er kannað hvaða 

áhrif lögin hafa og samhengi þeirra við fjölbreytt félagsleg viðmið sem eru mönnum ekki ávallt 

ljós fyrr en við nánari skoðun.101  

Margar af þeim meginreglum sem móta réttarkerfið sem við búum við í dag, eiga rætur að 

rekja til Forn-Grikkja. Í skrifum Platóns má greina þær hugmyndir að jafnrétti karla og kvenna 

megi ná með því að þjálfa þær sem Platón kallaði „bestu konurnar“ til að gera þær jafnhæfar 

körlum. Engu að síður taldi hann það aðeins möguleika með réttri þjálfun, því konur og karlar 

væru mismunandi frá náttúrunnar hendi og gætu því ekki farið með sömu hlutverk. Greina má 

sambærilegar kenningar hjá fræðimönnum á 20. öldinni, þar sem heimspekingar og lögspekingar 

lögðu endurtekið til grundvallar að konur væru körlum óæðri og stæðu körlum vitsmunalega að 

baki. Því var réttarstaða kvenna eins og þær væru eignir karlanna, þar sem þeir fóru lengst af með 

lögræði þeirra og lögðu þeim línurnar.102  

                                                             
100  Trine Baumbach: „Discrimination against Women in the Field og Criminal Law“, bls. 179. 
101 Hafsteinn Dan Kristjánsson: Að iðka lögfræði, bls. 44.  
102 Brynhildur G. Flóvenz: „Um rétt og kynferði“, bls. 89.	  
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Þrátt fyrir að enn megi finna lög sem einkennast af forræðishyggju í garð kvenna, hefur mikið 

vatn runnið til sjávar í þróun réttarins eftir að hörmungar síðari heimstyrjaldarinnar áttu sér stað, 

sem meðal annars leiddu til stofnunar Sameinuðu þjóðanna og þróun sameiginlegs Evrópuréttar 

með stofnun Efnahagsbandalags Evrópu, nú Evrópusambandsins. Þegar þjóðir heimsins fóru að 

bera saman bækur sínar varð ljóst hvað rétturinn er afstæður, byggður á mismunandi gildum og 

viðmiðum og þeim mönnum sem með hann fara. Í kjölfar þess fóru aðilar að setja 

spurningarmerki við réttinn eins og við þekktum hann, hvað við teljum til réttarheimilda, hvert 

eðli réttarins sé og hvort hann sé jafn hlutlaus og menn vildu trúa.103  

Lengi vel voru kenningar um réttinn fábreyttar og einkenndist umræða um lögin af 

vildarréttar- og náttúruréttarkenningum. Segja má að þessar tvær kenningar hafi ráðið lofi og 

lögum innan réttarheimspekinnar, en undir þær fellur síðan fjöldi mismunandi kenninga. Í 

vildarréttarkenningum (e. legal positivism) er útgangspunkturinn sá að lögin séu mannanna verk 

og inntak þeirra sé háð samfélaginu og viðmiðum þess. Vildarréttur greinist meðal annars í veikar 

vildarréttarkenningar sem fallast á að siðferði geti verið hluti af lögunum þegar samfélagsleg 

viðmið kveða á um það og strangar vildarréttarkenningar sem kveða á um að vegna eðlis laga geti 

siðferði aldrei verið talið hluti af lögunum. Fræðafólk sem aðhyllist náttúrurréttarkenningar eða 

eðlisrétt (e. natural law) er á öndverðum meiði og telja að siðferði sé grundvöllur laga eða að 

lögin hafi nauðsynleg tengsl við siðferði. Litróf náttúruréttarkenninga er breitt og nær allt frá 

kenningum sem telja að siðferði sé uppspretta laga til kenninga um að túlka verði lög í 

siðferðislegu ljósi til þeirra kenninga sem kveða á um að hægt sé að komast að niðurstöðu um 

inntak laga á siðferðislega hlutlausan hátt en að taka verði afstöðu til þess hvort þau séu 

siðferðislega réttlát.104 

Í kjölfar seinni heimstyrjaldarinnar og eftir fall nasismans kvað við nýjan tón í kenningum um 

lög og rétt á síðari hluta 20. aldar og nýjar raddir létu að sér kveða, meðal annars raddir kvenna. 

Fram að því lá ljóst fyrir að rétturinn hafði fyrst og fremst verið í höndum hvítra, menntaðra karla 

sem settu, túlkuðu og beittu lögunum. Þá myndaðist ný fræðigrein innan lögfræðinnar. Í 

norrænum rétti er talað um kvennarétt (e. women’s law) en upphaf hans má rekja til 

kvenlögfræðinga sem könnuðu réttinn frá femínísku sjónarhorni á áttunda áratugnum. Mest bar á 

kenningum norska lögfræðingsins Tove Stang Dahl sem skrifaði Kvinnerett I og II árið 1985 sem 

                                                             
103 Brynhildur G. Flóvenz: „Um rétt og kynferði“, bls. 81.  
104 Hafsteinn Dan Kristjánsson: Að iðka lögfræði, Inngangur að hinni lagalegu aðferð, bls. 45-46.	  	  
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eru meðal grundvallarrita í norrænum kvennarétti.105 Meðal þeirra aðferða sem kvennarétturinn 

þróaði er „neðan frá sjónarmið“. Tove Stang Dahl lýsti því í bók sinni „Pene piger haiker ikke“ 

sem svo: „Mens loven i retsdogmatikken regjerer over livet, er det livets forhold til loven som í et 

nedenfra-perspektiv blir den utvidede fortolknings oppgave“. Aðferðafræði kvennaréttar er 

þverfagleg þannig að hún tekur mið af öðrum fræðigreinum. Í kvennarétti er lagt til grundvallar 

að rétturinn og beiting hans sé ekki óbreytanleg, heldur sé hægt með virkri umræðu og aðstoð 

kvennaréttarins að ná fram réttlátara samfélagi.106 

Í kvennarétti er efast um margar af grundvallarkenningum positivismans, jafnvel sjálft 

réttarhugtakið og það sem við köllum „gildandi rétt“. Konur hafa undir merkjum kvennaréttar 

sérstaklega gagnrýnt þá aðgreiningu sem er áberandi í réttinum, í opinbert svið og einkasvið. 

Undir opinbera sviðið falla skynsemi, lög og pólitískt vald, á meðan heimilið og fjölskyldulífið 

eru dæmigerð viðfangsefni einkalífsins. Aðgreiningin hefur leitt til útilokunar kvenna frá því að 

geta haft áhrif á mótun réttarins, þar sem þær hafa yfirleitt ekki verið hluti hins opinbera lífs. 

Þannig hafa karlar ákveðið hvað telst vera viðfangsefni réttarins, en hafa verður í huga að það er 

ekki síður mikilvægt að líta til þess í þessu samhengi að það felur ekki í sér hlutleysi að setja ekki 

lög á tilteknum sviðum. Þegar lögð er mikil áhersla á friðhelgi einkalífs getur það verið á kostnað 

réttaröryggis kvenna á heimilinu og þannig stutt við vald karla yfir konum. Með áherslum sínum 

hefur kvennaréttur varpað ljósi á ný svið og nýjar spurningar í norrænum rétti með rannsókn á 

gildandi rétti frá sjónarhóli kvennaréttar.107 

Í dag er almennt talað um femíníska lögfræði og telst kvennaréttur til femínískra 

lögfræðikenninga. Flestir femínískir fræðimenn leggja áherslu á þá fremur augljósu staðreynd að 

nánast öll opinber löggjöf í sögu vestrænnar menningar er sett af karlmönnum. Þrátt fyrir að 

femínískar lögfræðikenningar séu af ýmsum meiði og sumar þeirra skarist, eiga þær tvennt 

sameiginlegt. Í fyrsta lagi er útgangspunktur þeirra sú staðreynd að samfélagið er mótað af 

körlum sem þar af leiðandi njóta meiri valda og forréttinda í heiminum. Í öðru lagi stefna þær að 

því marki að konur og karlar skuli í hvívetna njóta pólitísks, félagslegs og fjárhagslegs jafnréttis. 

Á meðan kenningarnar eiga þennan sameiginlega útgangspunkt og það markmið að stuðla að 

jafnrétti kynjanna, þá ber þeim ekki öllum saman um hvaða inntak jafnrétti hefur og hvernig því 

                                                             
105 Brynhildur G. Flóvenz: „Um rétt og kynferði“, bls. 81. 
106 Brynhildur G. Flóvenz: „Þýðing kvennaréttar fyrir norræna réttarþróun“, bls. 4-5.	  
107 Brynhildur G. Flóvenz: „Þýðing kvennaréttar fyrir norræna réttarþróun“, bls. 4-5.	  	  
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skuli náð.108 Þegar horft er yfir þróun femínískrar lögfræði og kenninganna sem af henni hafa 

leitt, má sjá að hver og ein kenning þjónar ákveðnum tilgangi og viðfangsefni en miða flestar að 

sama marki. Sumar eru í dag orðnar barn síns tíma en eru engu að síður mikilvægar og höfðu 

mikil áhrif á framþróun réttarins.  

Í grein Brynhildar G. Flóvenz Um rétt og kynferði frá árinu 2004, veltir hún því upp, hvort 

kynferði skipti máli í íslenskum rétti, hvort að hér á landi gildi ekki jafnréttislög og að rétturinn 

sé kynhlutlaus. Hún kveður svo vera en skilur lesandann eftir með þær upplýsingar að þó svo að 

yfirborð lagasetningar sé spegiltært, þýðir það ekki að rétturinn geti ekki haft mismunandi gildi 

og áhrif á kynin.109 Markmið Brynhildar með skrifunum var að hvetja til frekari umfjöllunar um 

kvennarétt innan íslenskrar lögfræði og telur höfundur þessarar ritgerðar mikilvægt að halda því 

við árið 2018. Auk þess hefur höfundur ritgerðarinnar ásamt Evu Huld Ívarsdóttur og með 

Brynhildi sem leiðbeinanda rannsóknarinnar, rannsakað réttarstöðu kvenna sem brotaþola 

kynbundins ofbeldis í ljósi femínískra lögfræðikenninga sumarið 2017. Markmið rannsóknarinnar 

var að kanna hvaða siðferði og hugmyndafræði bjó að baki réttarstöðu þolanda, einkum í 

íslenskum rétti, með áherslu á konur sem þolendur kynbundins ofbeldis. Í rannsókninni var 

kannað hvort femínísk lögfræði gæti varpað ljósi á ástæður þess að svo miklu munaði á vitneskju 

okkar um ofbeldisbrot sem konur verða fyrir og fjölda sakfellinga í ofbeldismálum gegn konum. 

Einnig var leitast eftir hvernig kynbundið ofbeldi væri meðhöndlað í íslenskum rétti í ljósi 

femínískra lögfræðikenninga. Höfundur ritgerðarinnar mun nota þá þekkingu er hún öðlaðist við 

að rannsaka ofangreint efni sem grunn fyrir 3. kafla ritgerðarinnar. Efni þessa kafla er því efni 

sem höfundur ritgerðarinnar og Eva Huld Ívarsdóttur unnu að sumarið 2017. Þar af leiðandi er 

notast við rannsóknina sem grunn að þriðja kafla.110 

Byrjað verður á gera grein fyrir femínískri lagalegri aðferð, helstu aðferðafræði femínískrar 

lagalegrar aðferðar og hvað felst í hverju skrefi hennar. Því næst mun höfundur fara í femínískar 

lögfræðikenningar sem koma helst inn á viðfangsefni ritgerðarinnar. Farið verður almennt í 

femínísku lögfræðikenningarnar og greint frá helstu einkennum þeirra og á hvaða hátt hver 

kenning tengist kynbundnu ofbeldi í nánum samböndum.  

                                                             
108 Nancy Levit og Robert R. M. Verchick: Feminist Legal Theory, bls. 12-13. 
109 Brynhildur G. Flóvenz: „Um rétt og kynferði“, bls. 82. 
110 Réttarstaða kvenna sem brotaþolar kynbundins ofbeldis í ljósi femínískra lögfræðikenninga, bls. 10-13.  
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3.1 Femínísk lagaleg aðferð 
Femínísk lögfræði er vettvangur fræða þar sem ólíkum nálgunum er beitt til að stuðla að jafnrétti 

kynjanna. Með femínískri lagalegri aðferð er þess krafist að tekist sé á við raunveruleikann eins 

og hann er á hverjum tíma og að það sé tekið mið af ósamrýmanlegum hagsmunum, komið auga 

á misrétti og leitað virkra lausna. Þrátt fyrir hinar ýmsu útfærslur femínískrar lagalegrar aðferðar, 

felst í grunninn þrennt í aðferðafræðinni. Í fyrsta lagi að afhjúpa feðraveldið, í öðru lagi að greina 

samhengi röksemda og í þriðja lagi að stuðla að vitundavakningu.111 Í kaflanum mun höfundur 

fara í aðferðafræði femínískrar lagalegrar aðferðar með framangreinda rannsókn eftir höfund 

ritgerðarinnar og Evu Huld Ívarsdóttur sem grundvöll.112  

3.1.1 Afhjúpun feðraveldisins 
Fyrsta skrefið í femínískri lagalegri aðferð er að spyrja spurninga sem hannaðar eru til að afhjúpa 

falda og óbeina mismunun sem leynst getur að baki lögum sem virðast við fyrstu sýn vera 

kynhlutlaus.113 Óbein mismunun er skilgreind samkvæmt lögum um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla nr. 10/2008 þegar að því virðist hlutlaust skilyrði, viðmið eða ráðstöfun sem 

kemur verr við einstaklinga af öðru kyninu þegar borið er saman við einstaklinga af hinu kyninu 

nema slíkt sé unnt að réttlæta á málefnalegan hátt með lögmætu markmiði og aðferðir til að ná 

markmiðinu séu viðeigandi og nauðsynlegar, sbr. 2. tölul. 2. gr. laganna. Með því að afhjúpa 

falda og óbeina mismunun kynhlutlausra laga er verið að afhjúpa kynhlutdrægni afleiðinga laga 

og með þeim hætti sýna fram á hvernig hinn hefðbundni lagalegi kynhlutlausi grundvöllur er ekki 

óhjákvæmilegur. Jafnframt er með umræddum hætti hægt að varpa ljósi á „hvernig karlinn hefur 

orðið viðmið alls“, eins og femíníska fræðikonan og lögmaðurinn Catharine MacKinnon tók til 

orða. 114  Til að hefja umrætt ferli mælir Katharine Barlett með að spyrja „kvenna-

spurningarinnar“ (e. the woman question): 
[A]sking the woman question means examining how the law fails to take into account the 
experiences and values that seem more typical of women than of men, for whatever reason, or how 
existing legal standards and concepts might disadvantage women. The question assumes that some 
features of the law may be not only non-neutral in a general sense, but also “male” in a specific 
sense. The purpose of the woman question is the expose those features and how they operate, and to 
suggest how they might be corrected. 

 

                                                             
111 Nancy Levit og Robert R. M. Verchick: Feminist Legal Theory, bls. 41. 
112 Réttarstaða kvenna sem brotaþolar kynbundins ofbeldis í ljósi femínískra lögfræðikenninga, bls. 10-13.  
113 Nancy Levit og Robert R. M. Verchick: Feminist Legal Theory, bls. 41. 
114 Nancy Levit og Robert R. M. Verchick: Feminist Legal Theory, bls. 41-42. 
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 Útfærsla Barlett á „kvenna-spurningunni“ bendir til tvenns konar útgangspunkta. Í fyrsta lagi 

er fremur erfitt að gera grein fyrir kynhlutleysi laga ef reynsla kvenna frá fjölbreyttum bakgrunni 

er ekki tekin inn í myndina. Í öðru lagi, með því að taka reynslu kvenna til skoðunar sé hægt að 

varpa ljósi á hvernig lögin eru kynhlutdræg og hvernig mögulegt sé að endurskoða lögin með 

reynslu kvenna að leiðarljósi. Breytingin getur bæði verið af formlegum toga, líkt og þegar 

lögfestur var kosningarréttur kvenna, og/eða með óformlegri hætti, svo sem fræðslu og 

mótmælum sem leiða til betri framkvæmdar án þess að til lagasetningar komi.115  

 Að spyrja „kvenna-spurningarinnar“ er að hluta til empírískt mat (e. empirical assessment) 

þar sem tilgangur spurningarinnar er að sýna fram á að lög sem við fyrstu sýn virðast vera 

kynhlutlaus eru í raun með kynbundna slagsíðu. Auk þess snúa spurningarnar að því hvort lögin 

taki mið af reynslu kvenna, hvort þau grundvallist á staðalímyndum kynjanna eða hvort lögin 

halli á annað kynið. Með vönduðum spurningum gera femínistar tilraun til að afhjúpa hvernig 

löggjöfin mismunar kynjunum. Þetta getur átt sér stað með tvenns konar hætti. Í fyrsta lagi gera 

femínistar tilraun til að sanna að staðalímyndir kynjanna séu falskar eða að þær staðalímyndir 

kynjanna sem lögin byggja á eigi sér engan grundvöll. Í öðru lagi þegar um raunverulegan mun á 

kynjunum er að ræða sé markmiðið ekki að reyna afsanna þann mun, heldur að vekja athygli á að 

munur milli kynjanna réttlæti ekki að lögin séu körlum í hag á kostnað kvenna.116 

 Í stuttu máli er tilgangur fyrsta skrefs aðferðafræðinnar að afhjúpa feðraveldið með því að 

spyrja „kvenna-spurningarinnar“ og með þeim hætti að sýna fram á og afsanna skaðlegar 

staðalímyndir kynjanna með stoð í gögnum. Jafnframt að gera kröfu um að litið sé til þarfa 

beggja/allra kynja við setningu laga. Með því að afhjúpa feðraveldið er hægt að leiða í ljós að 

lögin og hinar ýmsu stofnanir eru ekki kynhlutlaus. Þar með er hægt að skapa samfélag þar sem 

ekki er litið á konur sem „hitt kynið“ eða „undantekninguna“ og að karlinn er ekki viðmið alls.117  

3.1.2 Samhengi röksemdanna 
Annað skrefið í aðferðafræði femínískra lagalegrar aðferðar er að greina samhengi röksemdanna, 

nánar tiltekið að varpa skilningi á ákveðin málefni (e. understanding the situation specifically). 

Sem dæmi um þetta má nefna „persónuleg vandamál“ kvenna, svo sem ábyrgð á heimilisstörfum, 

en að tengja einstöku atriðin við stóra samhengið. Að veita því skilning að einstök málefni eru 

ekki stakar raunir kvenna heldur eru þau hluti af félagslegu samhengi/vanda sem á sér sögulegar 
                                                             
115 Nancy Levit og Robert R. M. Verchick: Feminist Legal Theory, bls. 41-42. 
116 Nancy Levit og Robert R. M. Verchick: Feminist Legal Theory, bls. 42-43. 
117 Nancy Levit og Robert R. M. Verchick: Feminist Legal Theory, bls. 43-44. 
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skýringar sem má breyta með aukinni vitund almennings, bættri löggjöf og nýjum áherslum. Með 

umræddri aðferð náðu femínistar að skapa rými fyrir umræður um málefni sem snertu konur 

sérstaklega.118 Til að rannsaka mismunun veita femínistar einkasviði og opinberu sviði aðila 

sérstaka athygli til að fá fram samhengi orsaka og afleiðinga.119 Í bókinni The Big Push eftir 

Cynthia Enloe, tekur hún umfjöllun um samhengi röksemdanna og hvernig hægt sé að skora á 

feðraveldið með því að greina samhengið. Hún tekur meðal annars fram:  
The dismissive raised eyebrow, the flick of the skirt, the scornful smirk—being attentive requires 
watching for the unspoken, rarely recorded gestures that serve to perpetuate the sexist norm. 
Resisting the minute gestures that serve to sustain patriarchy requires not just recording them but 
naming them, speaking out against them. 

 
 Með þessu telur höfundur að Cynthia sé að greina frá að ekki megi einblína á eitt einstakt 

atvik, hvort sem um er að ræða kynferðislega áreitni eða Donald Trump forseta Bandaríkjanna, 

heldur verði einnig að gera grein fyrir samhengi, sem sé feðraveldið og birtingarmyndir þess. Til 

að mynda að gefa hvers konar háttsemi heiti, sem dæmi hugtökin kvennaréttur, ofbeldi í nánum 

samböndum, kynferðisleg áreitni og kynbundið ofbeldi.120 Með því að einblína ekki á eitt einstakt 

atvik heldur setja atvikið inn í og bera kennsl á félagslega samhengið, hafa femínistar náð fram 

breytingum, líkt og bættri lagalegri umgjörð um ofbeldi í nánum samböndum.121 

3.1.3 Vitundavakning  
Þriðja og síðasta skrefið í aðferðafræði femínískra lagalegrar aðferðar er vitundavakning. Í 

vitundavakningu felst meðal annars að einstaklingar deila persónulegri reynslu sinni með öðrum 

til að fá fram heildarmynd og draga af henni merkingu. Hvatinn að baki því er að skilja og safna 

sameiginlegri reynslu kvenna. Þegar konur bera saman bækur sínar er hægt að sýna fram á að 

upplifanir þeirra eru ekki einangruð atvik sem skýra má sem ónærgætni og karlrembu í einstökum 

tilvikum heldur afleiðing víðtækrar félagslegrar kúgunar. Vitundavakning varpar ljósi á tengsl 

þess persónulega og pólitíska þegar dregnar eru almennar ályktanir af kerfisbundinni kúgun og 

mismunun. Þegar konur bera saman bækur sínar kemur oft í ljós rauður þráður í gegnum 

mismunun og ofbeldi sem konur hafa þurft að þola, auk þess sem þær sjá að þær eru ekki einar í 

þessu ástandi, hvort sem um kynferðislega áreitni á vinnustað er að ræða eða kynbundið ofbeldi í 
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nánum samböndum.122  Allt eru þetta atvik líkt og fram kom í kafla 3.1.2 um samhengi 

röksemdanna. Þetta þarf að horfa á í samræmi við samhengið og þegar það er gert kemur 

heildarsamhengið í ljós. Hvernig til dæmis sami ofbeldishringurinn er hjá hverri og einni sem 

orðið hefur fyrir kynbundnu ofbeldi í nánum samböndum, eða hvernig kynferðisleg áreitni er 

keimlík á mörgum vinnustöðum. 

 Í stuttu máli er með femínískri lagalegri aðferð hægt að afhjúpa falda og óbeina mismunun 

gagnvart konum sem leynst getur að baki lögum sem virðast við fyrstu sýn vera kynhlutlaus. 

Jafnframt að greina samhengi röksemda með því að bera saman sögur kvenna og tengja einstök 

atriði við stóra samhengið sem sýnir fram á óbeina mismunun eða beina mismunun gagnvart 

konum. Að lokum að hafa hátt, deila persónulegri reynslu með öðrum konum til að hafa 

möguleika að ná fram heildarmynd og draga af henni merkingu. 

3.2 Femínískar lögfræðikenningar 
Til þess að geta fyllilega áttað sig á nauðsyn femínískra lagalegrar aðferðar þarf fyrst að greina 

frá sögu baráttu kvenna. Ástæða þess er sú að femínískar lögfræðikenningar setja 

spurningarmerki við hvers konar vald og misrétti Jafnframt varpa kenningarnar ljósi á hópa sem 

eru verr staddir en hinn hvíti gagnkynhneigði karlmaður sem dæmi vegna kyns og 

kynhneigðar.123 Almenn er lagt til grundvallar innan kenninga kvennaréttar að réttur og siðferði 

verði ekki aðskilin heldur sé spurningin hvers siðferði það er sem endurspeglast í réttinum.124  

 Lengi vel var talið, meðal annars á Íslandi, að það sem gerðist innan veggja heimilisins væri 

einkamál fjölskyldunnar og hið opinbera ætti ekki að hafa afskipti af heimilinu.125 Allt frá 

Húsagatilskipunin frá 1746 sem undirstrikaði vald karla inni á heimilum, þar sem lagðar voru 

skyldur á karla að beita valdi gagnvart börnum, eiginkonum og hjúum sínum til að halda 

heimilinu til haga126 til 71. gr. laga nr. 33/1944 um Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands (hér eftir 

sts.) um friðhelgi einkalífs. Í fyrstu bylgju femínisma, sem átti sér stað á nítjándu og fyrri hluta 

tuttugustu aldar, var þetta sjónarmið meðal annars einkenni fyrstu kenningarinnar sem talin er til 

femínískra lögfræðikenninga, en það er kenningin um jafna meðferð sem einnig er þekkt sem 

jafnréttisfemínismi eða frjálshyggjufemínismi vegna sterkra tengsla kenningarinnar við 
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frjálshyggju.127 Líkt og kemur fram í grein Brynhildar G. Flóvenz Um rétt og kynferði, byggir 

frjálshyggjufemínismi „á sömu grundvallarhugtökum og frjálshyggja almennt, þ.e. á 

einstaklingshyggju, skynsemi, jafnrétti, frelsi fyrir íhlutun annarra, hvort heldur einstaklinga eða 

ríkisins nema með sérstakri heimild, og sjálfsákvörðunarrétti. Frjálshyggjufemínismi gerir einnig, 

eins og frjálshyggja almennt, ráð fyrir skýrri aðgreiningu milli hins opinbera og einkalífsins. 

Ríkisvaldið hefur heimild til að setja reglur á hinu opinbera sviði en einkalífið á að njóta 

friðhelgi“.128 Í hinni skýru aðgreiningu milli opinbera og einkasviðs er meðal annars greint frá í 

bók John Stuart Mill, sem var femínískur fræðimaður, On Liberty frá árinu 1859 að einstaklingur 

á rétt til að blómstra án afskipta ríkisins og að ríkið hafi ekki rétt til að hafa afskipti af 

einstaklingi nema af brýnni nauðsyn.129 Þar af leiðandi var aðskilnaður milli ríkis og einstaklings 

samkvæmt frjálshyggjufemínismanum skýr lína en þó var það ekki það eina sem 

frjálshyggjufemínismi lagði áherslu á, annað einkenni frjálshyggjufemínisma var krafan um 

formlegt jafnrétti.130 Krafan byggir á sameiginlegum einkennum kynjanna, nánar tiltekið að 

konur eigi skilið að vera jafnar körlum, þar sem þau eru í raun hið sama. Konur bera sömu 

eiginleika og karlar en staðreyndin hefur verið falin með stöðluðum hugmyndum um hvert sé eðli 

og innræti kvenna.131 Frjálshyggjufemínistar vöktu athygli á ofbeldi gegn eiginkonum í byrjun 

baráttu þeirra. Þegar leið á beindu frjálshyggjufemínistar fremur athygli á kosningarrétt kvenna 

og formlegt jafnrétti kynjanna. Með því að ná fram kosningarrétti kvenna töldu 

frjálshyggjufemínistar að þeir myndu öðlast pólitískt vald til að finna lausn á öðrum vandamálum 

kvenna.132 Fyrstu skref í átt að jafnrétti kynjanna samkvæmt frjálshyggjufemínisma eru þar af 

leiðandi fyrir konur að fá sömu borgaralegu réttindi, sama aðgengi að vinnumarkaði, sömu laun 

og kosningarrétt og karlar. Einnig varð að ryðja úr vegi lögum sem ætlað var að verja konur með 

því að útiloka aðkomu þeirra að opinberu lífi og valdastöðum með því að takmarka með lögum 

atvinnumöguleika kvenna og vinnutíma. Með því að draga fram það sem var sammerkt, 

rökstuddu frjálshyggjufemínistar að kynin skyldu njóta jafns réttar. 133  Á þessum tíma 

endurspeglaði opinbera sviðið að mestu sjónarhorn og líf karlmannsins en einkasviðið 
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endurspeglaði hefðbundinn vettvang kvenna. 134  Þar af leiðandi var með 

frjálshyggjufemínismanum gengist við upplifun og réttindum karlmanna sem upphafspunkti og 

endastöð, jafnframt gátu konur aðeins öðlast jafnrétti að því gefnu að þær væru eins og karlar.135 

Líkt og Hilaire Barnett greinir frá í bók sinni Introduction to Feminist Jurisprudence, þá á 

feðraveldið sér ekki aðeins stað á opinberum vettvangi heldur einnig inni á heimilum og í 

einkalífi einstaklinga, jafnframt að kynbundið ofbeldi innan veggja heimilis sé helsta 

birtingarmynd þess:  
Women’s confinement to the ‘private’ – to the domestic world traditionally unregulated by law – 
ensured that women were largely invisible to the law. Women were the ‘other sex’, relegated to the 
control and sovereignty of the husband. Thus men were the subjects of law, women invisible.136 

 
 Umrædd nálgun frjálshyggjufemínisma kom því niður á konum á þeim sviðum sem um 

raunverulegan mun á kynjunum var að ræða, sem dæmi barneignir, eignastöðu, skilnað og 

kynbundið ofbeldi í nánum samböndum.137 Að mati Hilaire Barnett sé það að lögin skiptu sér 

ekki af einkasviðinu meðal annars ástæða þess af hverju kynbundið ofbeldi í nánum samböndum 

fékk að viðgangast innan veggja heimilisins.138  

 Frjálshyggjufemínismi er svokallaður fyrstu bylgju femínismi (e. first wave feminism), en við 

honum tók annarrar bylgju femínismi (e. second-wave feminism) sem skiptist í tvenns konar 

femínískar kenningar, annars vegar menningarfemínisma og hins vegar róttækan femínisma. 

Menningarfemínisminn (e. Difference/cultural feminism) var svarið við göllum 

frjálshyggjufemínisma, sem færði rök fyrir því að réttur kvenna skyldi ekki vera skilgreindur út 

frá þörfum og rétti karla.139 Jafnframt lagði menningarfemínismi áherslu á jafnrétti milli kvenna 

og karlmanna á pólitískum og félagslegum grundvelli. 140  Menningarfemínisminn gagnrýnir 

hvernig aðferðafræði frjálshyggjufemínismans tryggir konum jafnrétti einungis að því marki sem 

þær geta sýnt fram á að þær séu eins og karlmenn.141 Jafnframt færði menningarfemínismi rök 

fyrir því að formlegt jafnrétti leiði ekki endilega til efnislegs jafnréttis.142 Þá leggur kenningin 
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áherslu á muninn á kynjunum og beinir spjótum sínum að grundvelli réttarríkisins,143 með kröfu 

um að raddir kvenna verði viðurkenndar í réttinum og að framlag kvenna til réttarins verði 

endurskoðað. Vegna þeirrar ástæðu að lögin séu sett út frá karllægu valdakerfi og reynsla kvenna 

hafi nánast verið útilokuð frá réttinum.144 

 Í stað þess að leggja áherslu á sameiginleg einkenni kvenna og karla, horfir 

menningarfemínismi fremur á að kynin séu ólík og að óeðlilegt sé að annað kynið sé viðmið 

alls. 145  Jafnframt að í stað þess að telja mismun kynjanna til veikleika kvenna, krefst 

menningarfemínismi þess að viðmið kvenna verði látin vega jafn þungt og karla í réttinum. Nánar 

tiltekið að konur eigi ekki að laga sig að heimi karla eða líkjast þeim til að njóta jafnréttis, heldur 

sé mögulegt fyrir konur að ná árangri á eigin forsendum. Menningarfemínisminn hefur talsvert 

verið gagnrýndur fyrir eðlishyggju og alhæfingar, jafnframt að menningarfemínismi hafi ekki 

tekið með inn í spilið að veruleiki kvenna sé ekki sá sami alls staðar í heiminum og 

menningarheimar hverrar þjóðar séu mismunandi.146 

 Það voru upphaflega róttækar femínískar fræðikonur á annarri bylgju femínismans sem stóðu 

fyrir rannsóknum á kynbundnu ofbeldi í nánum samböndum á áttunda áratugnum á 20. öld. Þær 

voru með þeim fyrstu sem byrjuðu að rannsaka slíkt ofbeldi og afleiðingar þess.147 Femínískar 

kvennahreyfingar börðust gegn ofbeldi innan veggja heimilisins á áttunda áratugnum og bentu 

jafnframt á að slíkt ofbeldi væri ekki einstaklingsbundið vandamál heldur samfélagslegt 

vandamál. Þær uppfræddu almenning um að ofbeldi innan veggja heimilis sé ekki skaðlaust, 

heldur hafi ofbeldið tilgang og sé beitt sem kúgunartæki. Jafnframt að ofbeldi innan veggja 

heimilis sé birtingarmynd valdamismunar kynjanna og því sé fyrst og fremst beitt af körlum gegn 

konum til að öðlast yfirráð og völd yfir konum.148   

 Róttæki femínisminn ólíkt menningarfemínismanum sóttist eftir róttækari breytingum á 

samfélaginu sem grundvallaðist á útrýmingu feðraveldisins og forðun kvenna frá kúgun þess.149 

Undir kennimerkjum róttæks femínisma hafa verið mótaðar margar og mismunandi kenningar 

sem hafa gerjast í kvennarétti í 25 ár. Þó að þær séu langt frá því að mynda samfellda heild af 
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pólitískri hugsun, þá er stöðugur grundvöllur sem greinir róttækan femínisma frá öðrum 

femínískum kenningum. Þetta eru í meginatriðum kenningar sem eru skrifaðar af konum, um 

konur og fyrir konur, jafnframt eru kenningarnar grundvallaðar á lífsreynslu og skynjun 

kvenna.150 Femínískir fræðimenn vilja útrýma þágildandi/núgildandi félagslegum gildum og 

stofnunum sem styðja og viðhalda feðraveldinu, því femínískir fræðimenn telja að rót ójafnræðis 

milli kvenna og karla felist í feðraveldinu. Jafnframt að skora á hin hefðbundnu félagslegu gildi 

og hlutverk kynjanna, hlutgervingu kvenna og stuðla að vitundavakningu um álitamál tengdum 

nauðgunum og kynbundnu ofbeldi.151 

 Það er sammerkt þeim kenningum er falla undir róttæka femínismann að flokkun kynjanna sé 

einkum notuð til að kúga konur.152 Jafnframt trúir róttæki femínisminn því að kynin séu 

mismunandi en að hægt sé að sigrast á þessum mun og konur eigi ekki að vera undirsettar vegna 

hans.153 Meðal annars vísar Hilaire Barnett í bók sinni Introduction to Feminist Jurisprudence í 

bók Catharine MacKinnon í tengslum við hugtakið kyn (e. gender): 

Men have power, women do not. Men dominate, women are subordinate and subordinated because 
they are women. MacKinnon’s view is encapsulated in the demand that gender hierarchy be 
eradicated. The ‘difference strategy’ reinforces economic, political and social subordination. 
Feminism must ‘empower women on [their] own terms’.154 

 
 Tilgangurinn sé þó ekki að vera eins og karlar, því eiginleikar karla séu ekki það sem róttæki 

femínisminn er að sækjast eftir. Það sama gildir um eiginleika kvenna vegna þeirrar ástæðu að 

eiginleikar kynjanna eru báðir gallaðir á sinn hátt. Þess í stað ætti að búa til samfélag þar sem 

ekki sé ætlast til þess að einstaklingurinn hagi sér á einn eða annan hátt vegna kyns, heldur gæti 

einstaklingur þroskast á sinn hátt án kúgunar feðraveldisins og þeirri pressu að falla undir 

staðalímyndir kynjanna.155 Í kenningum róttæka femínismans er talið að feðraveldið sé ekki 

aðeins bundið við opinbera sviðið, heldur að það teygi sig inn á einkasvið einstaklinga, svo sem 

fjölskyldu og kynhneigð einstaklinga, sem bæði virðast vera undir yfirráðum feðraveldisins.156  

 Á seinni hluta níunda áratugarins fór að bera á því að hluti af fræðimönnum lögfræðinnar og 

þá sér í lagi hörundsdökkar konur og samkynhneigðar konur höfðu orð á því að femínískar 
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lögfræðikenningar tæku ekki mið af reynslu þeirra. Hér er verið að nálgast þriðju bylgju 

femínisma eða third wave feminism. Þær vöktu athygli á því að þegar hefðbundnir hvítir 

femínistar leggja einungis áherslu á kyn, fellur mismununin sem á sér stað á meðal kvenna, 

sérstaklega á grundvelli kynþáttar, í skuggann. Þær beindu skoðun sinni að því að femínískar 

lögfræðikenningar legðu ofuráherslu á þarfir hvítra forréttindakvenna. Kenningar þeirra fólust í 

því að hafna „femínískri eðlishyggju“ þ.e. að hægt sé að lýsa upplifun kvenna almennt, óháð 

kynþætti, stétt og kynhneigð. Með slíkri nálgun á femínisma og stöðu kvenna væru raddir lesbía 

og kvenna sem tilheyra minnihluta kynþáttum sniðgengnar í þágu fjöldans. Í ljósi hinna 

fjölbreyttu hlutverka sem hver manneskja gegnir í lífinu, krefst gagnrýnin kynþáttarfemínismi 

þess að fólk tileinki sér margþætta vitund (e. multiple conciousness). Þessi margvíslegu hlutverk 

valda því ekki einungis að fólk getur upplifað mismunun á ólíkum sviðum lífsins, heldur að kæri 

fólk sig um það geti það tileinkað sér að sjá hlutina frá sjónarhóli annarra. Mari Matsuda 

lagaprófessor157 kallar þetta „multiple consciousness“ sem hún segir meira en tilviljanakennda 

getu til að sjá allar hliðar málsins, heldur meðvitaða ákvörðun um að virða fyrir sér heiminn frá 

sjónarhorni þess kúgaða.158 

Til þess að geta lagt stund á lög þannig að farið sé út fyrir strangan lagaramma og virkilega 

kannað með hluttekningu hver áhrif laga eru á líf þess sem verður fyrir kúgun, spilar margþætt 

vitund stórt hlutverk. Hefðbundin lög ganga almennt út frá stöðu hins frjálsa einstaklings og taka 

síður afstöðu til þeirra sem eru jaðarsettir. Þess vegna skiptir máli að geta sett sig í spor þess sem 

verður fyrir tjóni af völdum hatursáróðurs vegna kynþáttar og geta skilið t.d. þarfir 

samkynhneigðra sem hafa hug á að ættleiða barn. Gagnrýninn kynþáttafemínismi sækir þá 

hugmynd í gagnrýnar lögfræðikenningar að fjöldi laga viðhaldi hefðbundinni valdaskiptingu 

samfélagsins með því að leiða til mismununar, þrátt fyrir að vera sett fram sem svo að þau gangi 

jafnt yfir alla. Til þess að geta gert betur grein fyrir því hvaða áhrif lög geta haft á líf fólks og 

hvernig upplifun þess getur verið ólík eftir kynþætti, beita gagnrýnir kynþáttafemínistar oft mun 

persónulegri frásögnum og persónulegra fræðilegu sjónarhorni. Þetta er leið til að sýna fram á að 

upplifun dökkra kvenna er ekki upplifun flestra kvenna. Tilgangur þessara frásagna er að veita 

lesandanum innsýn í veruleika sem meirihluti fólks myndi annars ekki vita að er til 

staðar. Adele Morrison159 hefur til að mynda sagt sögur af upplifun samkynhneigðra kvenna sem 

                                                             
157 Lagaprófessor við William S. Richardson School of Law í Háskóla Hawaii árið 2018.  
158 Nancy Levit og Robert R. M. Verchick: Feminist legal theory, bls. 24-25. 
159 Adele Morrison er dósent við lagadeild Wayne State University.   
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leita sér skjóls í athvarfi fyrir þolendur heimilisofbeldis þegar gerandinn fær einnig inngöngu því 

hann er kona. Tilgangurinn er að knýja lögin til að gangast við upplifunum þeirra sem falla utan 

laganna. Haft er eftir Richard Delgado160 að „[s]tories, parables, chronicles, and narratives are 

powerful means for destroying mindset – the bundle of presuppositions, received wisdoms, and 

shared understanding against a background of which legal and political discourse takes place“.161  

Gagnrýninn kynþáttafemínismi ögrar hefðbundnum hugmyndum um að kynþáttur sé 

líffræðilegur, þrátt fyrir að ekki sé hægt að neita því að ýmis einkenni, líkt og húðlitur og hár, séu 

sumum mönnum sameiginleg og eiga rætur í líffræði og þróunarsögunni. Þegar tekið er mið af 

þessu má segja að kynþáttur sé fremur félagslegt fyrirbæri, samansafn hugmynda fólks um 

mikilvægi þess hvernig fólk lítur út. Af þessu leiðir að neikvæðar staðalímyndir um kynþætti eru 

einnig félagslegs eðlis. Þessi líffræðilega sýn sem gagnrýnir kynþáttafemínistar vilja ögra, hefur í 

náinni fortíð leitt til löggjafar sem hefur bannað hjónaband milli kynþátta og hamlað ættleiðingu 

barna sem eru af öðrum kynþætti en ættleiðingarforeldrar. Þessar kenningar hafa m.a. nýst til að 

sýna fram á hvernig svartar konur sem nota fíkniefni eru útsettari en hvítar konur í sömu stöðu 

fyrir að vera ákærðar og sakfelldar fyrir fíkniefnabrot, vanrækslu barna og fyrir að stofna þeim í 

hættu. Gagnrýnir kynþáttafemínistar trúa því að það geti leitt til aukins jafnréttis ef lögfræðileg 

aðferð gengist við því að það sem er ólíkt með okkur byggist yfirleitt á tengslum fremur en því 

eðlislæga ásamt því að tryggja að upplifun þeirra jaðarsettu sé tekin með í reikninginn.162  

 Auk gagnrýnins kynþáttafemínisma í þriðju bylgju femínisma er póstmódernískur femínismi. 

Póstmódernískur femínismi er samheiti yfir ýmsar kenningar og sjónarmið í lögfræði og öðrum 

félags- og hugvísindum, sem talið er að hafi myndast upp úr miðri síðustu öld. 163 

Póstmódernisminn er ekki ein kenning eða hugmyndafræði, heldur miklu fremur andsvar við 

stórum hugmyndakerfum. Helsta einkenni póstmódernismans er höfnun á að hinni eini sanni 

sannleikur sé í gildi, því sá sannleikur væri fenginn fram með kúgun og útilokun á reynslu 

tiltekinna hópa. Ástæða höfnunarinnar er að hinn svokallaði heilagi sannleikur er ekki heilagur, 

óbreytanlegur eða eilífur.164 Með því að hafna hinum svokallaða heilaga sannleik er verið að 

segja að sá sannleikur sé ekki til. 165 Þegar ákveðin viðmið eru skrifuð í stein er verið að segja að 

                                                             
160 Richard Delgado er lagaprófessor við Háskólann í Alabama. 
161 Nancy Levit og Robert R. M. Verchick: Feminist legal theory, bls. 24-26.  
162 Nancy Levit og Robert R. M. Verchick: Feminist legal theory, bls. 27.	  	  
163 Brynhildur G. Flóvenz: „Um rétt og kynferði“, bls. 100.  
164 Chris Beasley: What is feminism?, bls. 85.  
165 Hilaire Barnett: Introduction to Feminist Jurisprudence, bls. 179.  
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allt annað en það viðmið sé óvenjulegt. Þar með er markmið póstmódernisma m.a. að skora á 

viðmið samfélaga með því að draga fram óstöðugleika, óskynsemi, fjölbreytileika laga og efast 

um allt það sem telst vera það sem miða á við. Kenningar póstmódernismans setja meðal annars 

spurningarmerki við hvers konar vald, af hverju er heilagur sannleikur „æðri“ og hver er ástæða 

þess?166  

 Ef litið er til þess hvernig tekið var á móti póstmódernismanum innan kvennaréttar, þá voru 

tvenns konar viðbrögð. Annars vegar var tekið við póstmódernismanum með opnum örmum og 

þeim nýju tækifærum sem komu upp á yfirborðið vegna hans fagnað. Hins vegar töldu aðrir 

femínistar að póstmódernismi ógnaði grundvallaratriðum femínískra kenninga,167 meðal annars 

vegna spurningarmerkja sem sett voru við hugtakið kyn, þar sem margar ef ekki flestar 

femínískar kenningar voru byggðar á því að mismunað væri sérstaklega gagnvart konum á þeim 

eina grundvelli að þær væru konur.168   

 Að notast við hugtakið kyn (e. gender) sem miðpunkt baráttu kvenna, hefur bæði sína kosti 

og galla. Með því að einblína á kyn er möguleiki á að litið sé framhjá öðrum þáttum eða breytum, 

svo sem menningu, kynþætti, aldri og kynhneigð. Með því að taka athyglina og deila henni á 

fleiri breytur en kyn, er hægt að fá betri mynd af raunveruleika kvenna víðsvegar um heiminn í 

hinum mismunandi menningarheimum. Því getur póstmódernismi verið af því góða í þeim 

skilningi að víkka sjóndeildarhringinn og færa einblínda athygli á hugtakið kyn á aðra þætti sem 

einnig skipta máli.169  

 Eftir að hafa farið í sögu baráttu kvenna um heim allan, er hægt að draga neðangreindan 

lærdóm af baráttunni. Í fyrsta lagi með tilliti til frjálshyggjufemínisma að útiloka ekki ákveðin 

svið, svo sem einka- og opinbert svið, þar sem þau svið geta verið raunveruleiki ákveðinna hópa. 

Í öðru lagi með tilliti til menningarfemínisma að nauðsynlegt er að afla upplýsinga um hópa sem 

ætlun er að setja löggjöf um. Í þriðja lagi með tilliti til róttæks femínisma að gera sér grein fyrir 

samhengi röksemda, þetta er engin tilviljun hvernig komið hefur verið fram við konur, bæði í 

eldri tíð og enn þann dag í dag. Í fjórða lagi með tilliti til gagnrýnins kynþáttafemínisma, að gera 

sér grein fyrir frá hvaða sjónarhorni maður er að horfa frá. Höfundur gerir sér grein fyrir að hún 

er hvít, menntuð miðstéttarkona og það er sjónarhornið sem hún horfir frá. Þá í fimmta lagi með 

                                                             
166 Brynhildur G. Flóvenz: „Um rétt og kynferði“, bls. 101.	  	  
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tilliti til póstmóderníska femínismans að einblína ekki um of á eitt yfirhugtak, en þó gera sér 

grein fyrir að konum er mismunað á þeim grundvelli að þær eru konur á samfélagslegum 

grundvelli vegna feðraveldisins.  

4 Íslenskur réttur 
Lög hafa lengst af verið sett af körlum og með takmarkaðan skilning á reynsluheimi kvenna, í 

þeim skilningi að karlar hafa verið viðmið laganna og lögin hafa miðast út frá þeirra sjónarhorni. 

Litið hefur verið á konur sem ‘hitt kynið’ og þær hafa lengi verið kúgaðar af samfélaginu og í 

besta falli hundsaðar af lögunum sem hafa ekki tekið mið af reynsluheimi þeirra.170 Í samræmi 

við framangreint viðhorf var Húsagatilskipun tekin í gildi árið 1749 á Íslandi, tilskipunin 

undirstrikaði vald karla inni á heimilum. Í tilskipuninni voru lagðar skyldur á karla að beita valdi 

gagnvart börnum, eiginkonum og hjúum sínum til að halda heimilinu til haga.171  

 Lögð var fram á 117. löggjafarþingi 1993-94 þingsályktunartillaga „um rannsókn á ástæðum 

og afleiðingum ofbeldis gegn konum á Íslandi“. Í kjölfar samþykktar tillögunnar skipaði 

dómsmálaráðherra nefnd þann 13. febrúar 1995. Hlutverk hennar var að hafa yfirumsjón með 

rannsókninni.172 Í skýrslu dómsmálaráðherra um orsakir, umfang og afleiðingar heimilisofbeldis 

og annars ofbeldis gegn konum og börnum frá árinu 1997, kom meðal annars fram að ýmislegt 

bendi til þess að litið sé öðrum augum á ofbeldi sem á sér stað innan veggja heimilisins í 

samanburði við ofbeldi sem á sér stað utan veggja heimilisins.173 Í skýrslunni var notast við 

hugtakið heimilisofbeldi,174 en heimilisofbeldi samkvæmt hugtakanotkun í skýrslunni er það:  
[...] ofbeldi sem konur og karlar verða fyrir af hálfu núverandi eða fyrrverandi maka. Skilgreiningin 
takmarkast ekki við hjón og nær jafnframt til fólks í sambúð. Hins vegar tekur skilgreiningin ekki til 
annarra tegunda ofbeldis, svo sem ofbeldis gegn börnum, kynferðislegrar misnotkunar á börnum 
eða annars konar ofbeldis sem getur átt sér stað inni á heimilum eða milli fjölskyldumeðlima. 

 
 Skoðaðar voru niðurstöður rannsóknarinnar frá árinu 1982 í framangreindri skýrslu. Þær 

sýndu meðal annars að af 101 einstaklingi sem kom á slysavarðstofu Borgarspítalans árið 1979, 
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voru konur 79 þolendanna og 62 af þeim höfðu orðið fyrir ofbeldi af hendi maka.175 Þá var í 

skýrslunni frá 1997 einnig litið til fjölda kvenna sem leituðu aðstoðar Kvennaathvarfsins í árslok 

1982 og fram til ársloka 1993. Á tímabilinu leituðu 2.174 konur til Kvennaathvarfsins og 1.410 

konur dvöldu á athvarfinu til lengri eða skemmri tíma. Auk þess dvöldu 1.334 börn með 

konunum á athvarfinu á þessum tíma. Þá voru einnig skoðuð gögn um útköll lögreglu vegna 

heimilisofbeldis, en af 189 útköllum árið 1992 voru 119 tilvik sem vörðuðu hjón og/eða 

sambýlisfólk og voru útköll 181 í heild árið 1993, þar af 113 sem vörðuðu fólk sem skráð var í 

hjúskap eða sambúð. Ef útköll lögreglu eru borin saman við framangreindar tölur 

Kvennaathvarfsins er ljóst að mikið fleiri konur leituðu til Kvennaathvarfsins og því ekki allt 

ofbeldi í nánum samböndum sem var tilkynnt til lögreglu.176 Kristín Halldórsdóttir, þáverandi 

þingkona Kvennalistans, ítrekaði mikilvægi skýrslunnar í umræðum um hana árið 1997, en tók 

þó fram að skýrslan væri staðfesting á því sem haldið hafi verið fram um ofbeldi í nánum 

samböndum á Íslandi og því kæmi hún ekki á óvart. Þá nefndi Kristín einnig að ofbeldi innan 

veggja heimilisins væri almennt litið öðrum augum en annað ofbeldi. Menn væru almennt í 

afneitun gagnvart slíku og sýndu jafnframt ofbeldi innan veggja heimilisins meira umburðarlyndi 

í samanburði við ofbeldi gagnvart ókunnugum utan veggja heimilisins.177 Í samræmi við ræðu 

Kristínar um viðhorf gagnvart heimilisofbeldi vekur Claire A. Smearman réttilega athygli á í 

grein sinni frá árinu 1996 At the crossroads: Domestic Violence and Legal Reform in Iceland að 

íslensk lög hafi heimilað afskipti ríkisins af heimili ef um vanrækslu barna eða dýraníð væri að 

ræða, en þegar hafi komið að heimilisofbeldi hafi friðhelgi heimilisins verið beitt sem afsökun 

þegar löggæsla eða ríkið sjálft hafði lítil afskipti af brotunum.178  

 Í kjölfar skýrslunnar 1997 179  skipaði ráðherra þrjár nefndir til frekari rannsóknar á 

heimilisofbeldi, til að vinna úr niðurstöðum skýrslunnar, jafnframt til að koma með tillögu til 

úrbóta. Fyrsta nefndin fékk hlutverkið að athuga forvarnir og úrræði fyrir gerendur og þolendur, 

ásamt því að athuga lagabreytingar í samræmi við viðfangsefnið. Önnur nefndin fékk það 

hlutverk að endurskoða meðferð mála er vörðuðu heimilisofbeldi hjá lögreglu og þriðja nefndin 
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179 Heiti skýrslu: Skýrsla dómsmálaráðherra um orsakir, umfang og afleiðingar heimilisofbeldis og annars ofbeldis 
gegn konum og börnum. 
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sama efni nema innan dómskerfisins. Það athugaverða við nefndirnar þrjár er með hvaða hætti 

hver nefnd skilgreinir hugtakið heimilisofbeldi. Nefndirnar skilgreina hugtakið allar með 

mismunandi hætti, þrátt fyrir að nefndirnar hafi verið starfandi á svipuðum tíma, frá árinu 1995 

til 1998. En líkt og Svala Ísfeld Ólafsdóttir, dósent við lagadeild Háskólans í Reykjavík, nefnir í 

grein sinni Ákvæði hegningarlaga um ofbeldi í nánum samböndum, gætu viðhorf til ofbeldis í 

nánum samböndum sem ríkti á þessum tíma gefið skýringar á því af hverju hugtakið var 

skilgreint með mismunandi hætti.180 Í skýrslu fyrstu nefndarinnar,181 sem kannaði úrræði sem í 

boði væru fyrir gerendur og þolendur, var hugtakið heimilisofbeldi skilgreint á sama hátt og í 

skýrslu dómsmálaráðherra frá árinu 1997. Þó var það álit nefndarinnar að ekki væri hægt að skilja 

ofbeldi gegn börnum frá hugtakinu, þar sem ofbeldið bitnar einnig á börnunum sem á heimilinu 

eru.182 Þá var jafnframt ítrekað mikilvægi þess að gerendum stæði til boða einhvers konar 

hjálparúrræði vegna háttsemi sinnar. Auk þess var ítrekað mikilvægi fræðslu, allt frá fræðslu um 

brotin sjálf og til þeirra úrræða sem í boði væru fyrir þolendur og gerendur heimilisofbeldis. 

Fræðsla væri ekki einungis fyrir þær starfstéttir sem koma að brotunum, heldur einnig fyrir 

starfsmenn í grunnskólum og framhaldsskólum.183  

 Í annarri skýrslunni, sem varðaði meðferð mála um heimilisofbeldi hjá lögreglu,184 var 

skilgreining upprunalegu skýrslunnar frá 1997 lögð til grundvallar. Þó var hún víðtækari með 

þeim hætti að nauðung, frelsissvipting, ofsóknir og hótanir gætu einnig fallið þar undir. Í III. 

kafla skýrslunnar kemur meðal annars fram að heimilisofbeldi tengist friðhelgi einkalífs, þar með 

þegar lögregla væri kölluð til gæti aðstoð hennar verið fremur óvelkomin vegna afskipta hennar, 

sérstaklega þegar þolandi óskar ekki aðstoðar lögreglu.185 Í tillögum nefndarinnar til úrbóta var 

lagt til að skráning mála hjá lögreglu yrði bætt, með þeim hætti væri hægt að samræma og hafa 

betra yfirlit yfir umrædd brot. Enn fremur lagði nefndin til að lögfestar reglur um nálgunarbann 

og rétt þolanda „til að fá skipaðan löglærðan talsmann hvenær sem er á meðan lögreglurannsókn 

eða dómsmeðferð stendur yfir“.186 
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 Í þriðju skýrslunni um meðferð mála um heimilisofbeldi í dómskerfinu,187 var notast við 

sömu skilgreiningu á hugtakinu heimilisofbeldi og í skýrslu dómsmálaráðherra árið 1997 án 

breytinga.188 Í skýrslunni var meðal annars gerð tillaga að þolendur ættu að hafa rétt á löglærðum 

talsmönnum. Einnig að horfið yrði frá þágildandi 205. gr. hgl. sem kvað á um að fella mætti 

niður refsingu vegna kynferðisbrota ef brotin ættu sér stað milli karls og konu sem síðar tóku 

aftur upp óvígða sambúð eða voru í hjónabandi eða óvígðri sambúð. Jafnframt að lögfesta ætti 

ákvæði um nálgunarbann til að auka vernd þolenda, þá annaðhvort í hgl. eða þágildandi lögum 

um meðferð opinberra mála.189 Framangreindar tvær nefndir áttu það sameiginlegt að hafa lagt til 

að lögfesta ákvæði um nálgunarbann og löglærðan talsmann þolanda.  

 Það er einkum tvennt er vekur athygli Svölu Ísfeld í grein hennar Ákvæði hegningarlaga um 

ofbeldi í nánum samböndum. Annars vegar að engin nefnd leggur til að lögfesta sérstakt ákvæði 

um ofbeldi í nánum samböndum. Hins vegar hvernig hugtakið heimilisofbeldi var skilgreint í 

framangreindum skýrslum og hvers konar ofbeldi taldist falla þar undir. Aðeins nefndin sem 

endurskoðaði meðferð mála um heimilisofbeldi hjá lögreglu, hafi talið að leggja ætti hugtakið 

ofbeldi til grundvallar með víðtækari hætti, þar sem ekki aðeins líkamlegt ofbeldi félli þar undir 

heldur margs konar ofbeldi, svo sem húsbrot, ofsóknir og hótanir.190   

 Það sem helst vakti athygli höfundar ritgerðarinnar er að þrátt fyrir að forsendan að baki 

fyrstu rannsókninni væri að rannsaka ástæður og afleiðingar ofbeldis gegn konum á Íslandi, þá 

var ekki leitast við að styrkja réttarstöðu þolenda í hegningarlögunum sjálfum. Með því að 

annaðhvort lögfesta sérstakt ákvæði um ofbeldi í nánum samböndum eða annars konar ákvæði 

sem myndi styrkja réttarstöðu þeirra. Jafnframt að ekki hafi verið gerð tillaga að ákvæði um 

kynbundið ofbeldi. Því forsenda fyrstu rannsóknarinnar var grundvölluð á kynbundnu ofbeldi 

gagnvart konum.  

4.1 Almenn hegningarlög og kynbundið ofbeldi  
Í kaflanum verður gerð grein fyrir þeim ákvæðum hegningarlaga í tengslum við kynbundið 

ofbeldi. Í fyrsta kaflanum verður fjallað um ákvæði sem lögfest voru með breytingarlögum nr. 

27/2006 á hgl., annars vegar refsiþyngingarástæða 3. mgr. 70. gr. og hins vegar ærumeiðingar 

233. gr. b hgl. Jafnframt verður farið í ástæðu þess að sérstakt ákvæði um ofbeldi í nánum 

                                                             
187 Heiti skýrslunnar er: Skýrsla dómsmálaráðherra um meðferð heimilisofbeldismála í dómskerfinu. 
188 Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 5703. 
189 Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 5729-5735. 
190 Svala Ísfeld Ólafsdóttir: „Ákvæði hegningarlaga um ofbeldi í nánum samböndum“, bls. 77. 
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samböndum var ekki lögfest með lögum nr. 27/2006 líkt og greinir í frumvarpi með lögunum. Að 

því loknu verður farið í almenna umfjöllun um meiri- og minniháttar líkamsmeiðingum, sbr. 217. 

gr. og 218. gr. hgl., auk þess sem gerður verður greinarmunur á milli ákvæðanna með tilliti til 

dómaframkvæmdar. Því næst verður gerð grein fyrir 218. gr. a um bann við limlestingu á 

kynfærum kvenna og ítrekunarheimild, refsilækkun- og refsibrottfallsástæðum í 3. mgr. 218. gr. c 

hgl. Loks verður gerð grein fyrir 218. gr. b hgl. sem lögfest var með breytingarlögum nr. 23/2016 

á hgl. um ofbeldi í nánum samböndum í kjölfar undirritunar Istanbúlsamningsins og fyrirhugaðrar 

fullgildingar hans. Auk almennrar umfjöllunar, sbr. 211. gr. hgl. um manndráp. Þá ber að taka 

fram að höfundur mun ekki gera almenna grein fyrir sérstökum brotum hgl., sem dæmi 233. gr., 

(hótun), 226. gr. hgl. (frelsissvipting) o.fl. þar sem höfundur telur að slíkt gæti leitt til þess að 

efnið fari út fyrir viðfangsefni ritgerðarinnar. Þar af leiðandi verður aðeins gerð almenn grein 

fyrir helstu ákvæðum sem höfundur telur að eigi við í samræmi við viðfangsefni ritgerðarinnar.  

4.1.1 Refsiþyngingarástæða 3. mgr. 70. gr. og ærumeiðingar 233. gr. b hgl. 
Það var ekki fyrr en með lögum nr. 27/2006 um breytingu á hgl. sem lagalega séð var talið 

alvarlegra að beita maka sinn ofbeldi fremur en að beita ókunnugan einstakling sem gerandi 

þekkti ekki fyrir, sambærilegu ofbeldi. Með lögunum er tekin táknræn afstaða til ofbeldis í 

nánum samböndum í þeim skilningi að í fyrsta lagi að viðurkennt sé að ofbeldi í nánum 

samböndum sé samfélagslegt vandamál og í öðru lagi að háttsemin sé ekki samþykkt af 

samfélaginu.191  

 Það var vegna beiðni dómsmálaráðherra að refsiréttarnefndin hóf athugun hvort lagaleg eða 

refsipólitísk rök væru fyrir því að setja í hegningarlögin sérstakt ákvæði um ofbeldi í nánum 

samböndum. Jafnframt tók dómsmálaráðherra fram í bréfi sínu að ef refsiréttarnefnd vildi varpa 

fram sjónarmiðum varðandi önnur atriði er vörðuðu ofbeldi í nánum samböndum, óskaði hann 

eftir að þau yrðu kynnt. Refsiréttarnefndin gerði tillögu að tveimur breytingum á hgl., annars 

vegar 3. mgr. 70. gr. og hins vegar 233. gr. b hgl. sem bættust við hgl. með lögum nr. 27/2006. 

Fyrrnefnda ákvæðið er refsiþyngingarástæða sem tekur sérstaklega til tengsla geranda og 

brotaþola sem þykja hafa aukið á grófleika verknaðar, þar með er möguleiki að þyngja refsingu 

innan refsiramma ákvæðisins.192 3. mgr. 70. gr. og 233. gr. b hgl. hljóða svo:  

3. mgr. 70. gr.  

                                                             
191 Alþt. 2005-06, A-deild, bls. 1748-1749. 
192 Alþt. 2005-06, A-deild, bls. 1738-1749. 
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Hafi verknaður beinst að karli, konu eða barni sem eru nákomin geranda, og tengsl þeirra þykja hafa 
aukið á grófleika verknaðarins, skal að jafnaði taka það til greina til þyngingar refsingunni. 
 
233. gr. b  
Sá sem móðgar eða smánar maka sinn eða fyrrverandi maka, barn sitt eða annan mann sem er 
nákominn geranda, og verknaður verður talinn fela í sér stórfelldar ærumeiðingar, skal sæta fangelsi 
allt að tveimur árum. 

 

 Með lögfestingu 233. gr. b hgl. er stuðlað að virkari réttarvernd þolanda gegn stórfelldum 

ærumeiðingum í samskiptum við nákomna aðila í skilningi ákvæðisins. Orðalag ákvæðisins er 

uppfært orðalag í nútímalegra horf frá þágildandi 191. gr. hgl. 193  Í frumvarpi með 

breytingarlögum nr. 27/2006 á hgl. kemur fram nánari lýsing á því hvers konar háttsemi telst falla 

undir 233. gr. b hgl. Þar kemur fram að „[m]óðgun í merkingu þessa ákvæðis getur átt sér stað í 

orðum eða athöfnum“.194 Til frekari skýringar um hvaða háttsemi telst falla undir 233. gr. b hgl., 

mætti nefna:  
Hrd. 30. apríl 2015 (843/2014) 
M var ákærður meðal annars fyrir fimm líkamsárásir gegn K, fyrrum sambýliskonu sinni, sem talin 
voru varða við 1. mgr. 217. gr. og 2. mgr. 218. gr. hgl., einnig stórfelldar ærumeiðingar í hennar 
garð sem taldar voru varða við 233. gr. b hgl. M hafði ítrekað móðgað og smánað K á 
sambúðartíma þeirra, með því að hafa með þeirri háttsemi sem var lýst í ákæruliðum I/1 til I/5. Í 
niðurstöðu héraðsdóms varðandi framangreind brot, kom fram að móðir K hafi greint frá að ákærði 
hafi oft í sambúð þeirra verið með móðgandi orðum. Hins vegar var það mat héraðsdóms að ekki 
hafi verið nægilega afmarkað með hvaða hætti ákærði móðgaði og smánaði K. Hins vegar þegar 
litið var til þess að ákærði hafi ráðist ítrekað á K með líkamlegu valdi og veitt henni sýnilega 
áverka, var talið að vegna endurtekningar háttseminnar hafi ákærði móðgað og smánað K í verki, 
sem vegna endurtekningar yrði að teljast stórfelldar ærumeiðingar í samræmi við 233. gr. b hgl. 
Ákvörðun refsingar í héraðsdómi var meðal annars ákvörðuð með hliðsjón af 3. mgr. 70. gr. hgl. 
Hæstiréttur féllst á niðurstöðu héraðsdóms hvað varðaði brot skv. II. kafla ákærunnar. Hæstiréttur 
komst svo að orði: „Sannað er á hinn bóginn, meðal annars með framburði nágranna ákærða og 
brotaþola að sambúð þeirra var afar stormasöm. Nágrannarnir bera að mikill hávaði hafi verið frá 
íbúð þeirra og oftar en ekki hafi það verið ákærði sem viðhafði hávaða, blótsyrði og ógeðfelld orð í 
garð brotaþola. [...] ásetningur hans með [háttsemi samkvæmt I. lið ákærunnar], hafi ekki aðeins 
verið sá að beita brotaþola líkamlegu ofbeldi heldur einnig að móðga hana og smána.“ Hæstiréttur 
staðfesti niðurstöðu héraðsdóms að fella framangreinda háttsemi undir stórfelldar ærumeiðingar, 
sbr. 233. gr. b hgl.  
 

  Af þessum dómi má álykta sem svo að háttsemi sem falli undir 233. gr. b hgl., sé í samræmi 

við greinargerð með frumvarpinu móðgun og/eða smánun í orðum og/eða athöfnun, svo sem 

endurteknu líkamlegu ofbeldi gagnvart nákomnum í skilningi ákvæðisins. En samkvæmt 
                                                             
193 1. mgr. 191. gr. þágildandi hgl. hljóðaði svo: Ef nokkur misbýður með stórfelldri vanrækslu eða móðgunum, 
eiginkonu sinni eða eiginmanni, barni sínu eða öðru barna eða ungling undir 18 ára aldri, sem hann hefur til 
umsjónar eða fósturs, eða manni, sem er skyldur honum eða tengdur í beinan legg upp á við, þá varðar það fangelsi 
allt að 2 árum. 
194 Alþt. 2005-06, A-deild, bls. 1748-1749. 
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greinargerð tekur ákvæðið meðal annars til brota gagnvart maka, fyrrum maka, hjóna, 

sambúðarfólks, samskipta geranda og barns hans eða annars aðila.195 Jafnframt var 3. mgr. 70. gr. 

hgl. beitt við ákvörðunar refsingar þar sem um fyrrum sambýliskonu var að ræða.  

4.1.2 Álit refsiréttarnefndar með frumvarpi til breytingarlaga nr. 27/2006 á hgl.   
Í áliti refsiréttarnefndar 29. september 2005 var sérstaklega tekið til skoðunar hvort lögfesta ætti 

sérstakt ákvæði um ofbeldi í nánum samböndum í samræmi við löggjöf í Svíþjóð og Noregi. Í 

áliti refsiréttarnefndar var ekki talin ástæða til að lögfesta sérstakt ákvæði um ofbeldi í nánum 

samböndum og rökstuddi nefndin þá niðurstöðu með fjórum röksemdum.196 Í fyrsta lagi var það 

mat nefndarinnar að varhugavert væri að lögfesta með tæmandi hætti skilgreiningu á hugtakinu 

heimilisofbeldi, sem notast var við í tillögum nefndarinnar ólíkt hugtakanotkun höfundar 

ritgerðarinnar, þar sem tengslin væru fyrst og fremst það sem samfélagi þætti vítavert þegar kæmi 

að ofbeldi í nánum samböndum, ekki brotin sjálf. Nefndin tók jafnframt fram að þegar metið er 

hvort tengsl geranda og þolanda séu náin, verði að meta hverju sinni, hvort þau brot „verðskuld[i] 

aðrar áherslur við rannsókn slíkra mála og við ákvörðun refsingar“.197 

 Í öðru lagi var það mat nefndarinnar að ekki hafi verið ástæða til að lögfesta sérstakt ákvæði 

um ofbeldi í nánum samböndum, því refsiréttarlöggjöf skorti ekki lagaákvæði sem umrædd 

háttsemi gæti fallið undir. Í þriðja lagi að erfitt yrði að sanna umrædd brot, svo sem „skert 

sjálfsmat“ þolanda, eða andlegt ofbeldi. Jafnframt var tekið fram að „sá þröskuldur sem ákvæðið 

setur refsiréttarlega og réttarfarslega verði óyfirstíganlegur í fjölda tilvika“. Einnig að sérstakt 

ákvæði um ofbeldi í nánum samböndum myndi hafa þær afleiðingar að rannsóknir yrðu 

íþyngjandi fyrir geranda og fjölskyldumeðlimi hans vegna náinna tengsla þeirra. Þá loks í fjórða 

lagi var dregið í efa að orðalag ákvæðisins myndi fullnægja skýrleika refsiheimilda, sbr. 1. mgr. 

69. gr. sts.198  

 Það ber að nefna áhugaverð ummæli í IV. kafla athugasemda við frumvarpið hvað varðar 

kyn. Þar kom fram að þrátt fyrir að karlar væru meirihluti gerenda ofbeldis í nánum samböndum, 

þá væru „[...] konur í sumum tilvikum einnig gerendur þegar kemur að [ofbeldi í nánum 

samböndum]“. Jafnframt var tekið fram að hið almenna löggjafarviðhorf á Íslandi væri „[...] við 

mótun og setningu refsiákvæða að lýsing gerenda- og þolendahóps skuli ekki byggð á kyni nema 

                                                             
195 Alþt. 2005-06, A-deild, bls. 1748-1750. 
196 Alþt. 2005-06, A-deild, bls. 1742-1745.  
197 Alþt. 2005-06, A-deild, bls. 1743. 
198 Alþt. 2005-06, A-deild, bls. 1743. 
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slíkt leiði af eðli máls“.199 Þrátt fyrir að konur geti einnig verið gerendur ofbeldis í nánum 

samböndum, þá er það staðreynd að konur eru beittar ofbeldi á grundvelli kyns þeirra, þar af 

leiðandi er ofbeldi sem beitt er gagnvart konum kynbundið. Jafnframt að konur eru í meirihluta 

þolenda og karlar í meirihluta gerenda. Refsiréttarnefnd virðist ekki taka tillit í rökstuðningi 

sínum til þeirrar staðreyndar að konur verða fyrir kynbundnu ofbeldi, eins og greint var frá í 2. 

kafla ritgerðarinnar. Jafnframt að ein líkleg afleiðing valdabaráttu kynjanna geti meðal annars 

endurspeglast með ofbeldi í nánu sambandi. 

 Höfundur telur framangreint orðalag í áliti refsiréttarnefndar 29. september 2005 að brot 

verðskuldi aðrar áherslu fremur einkennilegt. Í hvaða skilningi verðskuldar einhvers konar 

háttsemi ákveðna nálgun lögreglu við rannsókn máls? Hvaða staðal þarf að uppfylla til að 

verðskulda að fá aðrar áherslur en önnur brot? Höfundur telur umrætt orðalag fremur óskýrt og 

ekki gefa góða vísbendingu um hvers konar staðal þarf að uppfylla til að verðskulda aðrar 

áherslur við rannsókn. Jafnframt telur höfundur að í þriðju röksemd nefndarálitsins virðist birtast 

viðhorf um að ríkið ætti ekki að hafa afskipti af friðhelgi einkalífs. Er þolanda best borgið ef 

samfélagið kveðst ekkert hafa með þessi brot að gera því um friðhelgi einkalífs er að ræða? Það 

er engum best borgið að búa við yfirstandandi andlegt ofbeldi eða hótanir um beitingu ofbeldis 

innan veggja heimilisins. Líkt og hefur komið fram og mun koma fram aftur, þá er ofbeldi innan 

veggja heimilisins ekki einkamál, heldur einnig samfélagslegt vandamál.  

4.1.3 Meiri- og minniháttar líkamsmeiðingar 217. gr. og 218. gr. hgl. 
Fyrir lögfestingu 218. gr. b hgl. var háttsemi sem átti sér stað í nánu sambandi meðal annars talin 

falla undir 217. gr. (minniháttar líkamsmeiðingar) og 218. gr. hgl. (meiriháttar líkamsmeiðingar). 

Ákvæðin er að finna í XXIII. kafla hgl. um manndráp og líkamsmeiðingar. Í þessum kafla verður 

farið í gildissvið og mörk 217. gr. og 218. gr. hgl. Jafnframt verður gerð grein fyrir því hvenær 

líkamsárás telst minni- eða meiriháttar. Auk þess verður farið í 218. gr. a um limlestingu kvenna 

og stúlkubarna, forsendur er lágu að baki, 218. gr. c hgl. um refsihækkunar- og 

refsilækkunarástæður í tengslum við brot á 217. gr., 218. gr. og/eða 218. gr. a hgl. og að lokum 

211. gr. hgl. um manndráp. Þegar kemur að kynbundnu ofbeldi í nánu sambandi getur verið um 

margs konar birtingarmyndir ofbeldis að ræða. Þar af leiðandi verður farið í framangreind ákvæði 

til að gera grein fyrir hvers konar háttsemi fellur þar undir, jafnframt til að varpa ljósi á undir 

                                                             
199 Alþt. 2005-06, A-deild, bls. 1742. 
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hvaða ákvæði kynbundið ofbeldi í nánu sambandi hefur fallið fram að lögfestingu 218. gr. b hgl. 

um ofbeldi í nánum samböndum.  

 Hvað varðar 217. gr. hgl., þá er um að ræða háttsemi sem telst til minniháttar 

líkamsmeiðinga. Umrætt ákvæði hefur talist vera á mörkum þess að vera tjónsbrot200 eða 

samhverft brot.201 Í bók Jónatans Þórmundssonar Afbrot og refsiábyrgð I, tekur hann fram að 

þegar litið er yfir löggjöfina virðist 217. gr. hgl. hafa verið hugsuð sem tjónsbrot, þótt í einstaka 

tilvikum sé ekki um að ræða mikla áverka.202 1. mgr. 217. gr. hgl. hljóðar svo:  
 217. gr.  

Hver, sem gerist sekur um líkamsárás, enda sé hún ekki svo mikil sem í 218. gr. segir, skal sæta 
sektum eða fangelsi allt að 6 mánuðum, en fangelsi allt að 1 ári, ef háttsemin er sérstaklega 
vítaverð.  
 

 

 Umrætt ákvæði getur verið sjálfstætt brot en líka hluti af verknaðaraðferð í öðru ákvæði, svo 

sem í 194. gr. hgl. um nauðgun. Þá höfðar ákæruvaldið mál út af broti skv. 1. mgr. og skal það 

ekki gert nema almenningshagsmunir krefjist þess, sbr. 2. mgr. 217. gr. hgl. Það er lögreglustjóri 

sem höfðar sakamál ef um er að ræða brot á 217. gr. hgl., sbr. 1. mgr. 23. gr. og 1. mgr. 24. gr. 

laga um meðferð sakamála nr. 88/2008. Ef litið er yfir tölfræði hjá embætti lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu frá því að verklagsreglurnar um meðferð og skráningu mála varðandi 

ofbeldi í nánum samböndum frá 2014203 tóku gildi hinn 2. desember 2014 til júlí 2017, má sjá að 

í 74% tilvika í málum lögreglu er vörðuðu ofbeldi í nánum samböndum var um minniháttar 

líkamsmeiðingar að ræða, sem féllu undir 217. gr. hgl. 204  Þegar kemur að meiriháttar 

líkamsmeiðingum fellur sú háttsemi undir 218. gr. hgl. Ákvæðið skiptist í tvær málsgreinar og 

hljóðar svo:  
 218. gr.  

Hafi maður með vísvitandi líkamsárás valdið öðrum manni tjóni á líkama eða heilbrigði, og þessar 
afleiðingar árásarinnar verða taldar honum til sakar vegna ásetnings eða gáleysis, þá varðar það 
fangelsi allt að 3 árum, eða sektum, ef sérstakar málsbætur eru.  
 Nú hlýst stórfellt líkams- eða heilsutjón af árás eða brot er sérstaklega hættulegt vegna þeirrar 
aðferðar, þ. á m. tækja, sem notuð eru, svo og þegar sá, er sætir líkamsárás, hlýtur bana af atlögu, og 
varðar brot þá fangelsi allt að 16 árum.  

                                                             
200 Tjónsbrot eru þau afbrot „[...] sem refsiákvæði lýsa fullfrömdum á því tímamarki, er verknaður hefur haft í för 
með sér tiltekna afleiðingu, svo sem líkamlegt tjón, tjón á munum eða fullnun tiltekins markmiðs, sem stefnt er að 
með verknaði (t.d. nauðung)“. Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 74-76.  
201 Samhverft brot er þegar „[...] lög lýsa verknað refsinæman án tillits til afleiðinga“. Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 
74-76. 
202 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 79. 
203 Verklagsreglur um meðferð og skráningu heimilisofbeldismála sem tilkynnt eru til lögreglu tóku gildi 2. desember 
2014.  
204 Sjá fylgiskjal IV.  
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 Hvað varðar saksókn þá höfðar héraðssaksóknari sakamál ef um er að ræða brot á 2. mgr. 

218. gr. hgl., sbr. 1. mgr. 23. gr. og 1. mgr. 24. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008. En 

lögreglustjóri höfðar sakamál ef um er að ræða brot á 1. mgr. 218. gr. hgl. Umrætt ákvæði er 

tjónsbrot, þar sem verknaði er lýst sem fullfrömdum á því tímamarki þegar verknaður hefur í för 

með sér ákveðnar afleiðingar.205 Verknaður sem refsiverður er samkvæmt hgl., er ekki saknæmur, 

nema hann sé unninn af ásetningi eða gáleysi. Fyrir gáleysisbrot skal því aðeins refsa, að sérstök 

heimild sé til þess í lögunum, sbr. 18. gr. hgl. Þá ber að taka fram 219. gr. hgl., þar kemur fram ef 

tjón á líkama eða heilbrigði, slíkt sem í 218. gr. eða 218. gr. a getur, hlýst af gáleysi annars 

manns, þá varðar það sektum eða fangelsi allt að 4 árum.  

 Hvað varðar muninn milli minniháttar og meiriháttar líkamsmeiðinga í skilningi 217. gr. og 

218. gr. hgl. þá hefur Hrd. 1956, bls. 153 svokallaður Pylsubarsdómur markað fremur skýr skil 

þar á milli. Málavextir voru þeir að aðili var ákærður fyrir líkamsárás með því að hafa slegið 

þolanda í andlitið. Við það hlaut þolandinn skurð á efrivör, brotna framtönn og aðra lausa 

framtönn. Ákærði var sakfelldur fyrir brot gegn 218. gr. hgl., en atvik átti sér stað fyrir skiptingu 

ákvæðisins í tvær málsgreinar. Út frá framangreindum dómi má álykta sem svo að ef beinbrot 

hljótist af líkamsárás, líkt og brotna tönnin í pylsubarsdómnum, þá mun sú háttsemi falla undir 

218. gr. hgl. Að öðru leyti, ef ekki hlýst stórfellt líkams- eða heilsutjón af árás eða brot er 

sérstaklega hættulegt vegna aðferðar geranda, þá falli háttsemi að öllum líkindum undir 

minniháttar líkamsmeiðingar, sbr. 217. gr. hgl. Sem dæmi um dóma mætti nefna:   

Hérd. Rvk. 16. janúar 1997 (S-856/1996) 
M var ákærður fyrir líkamsárás gagnvart K, fyrrum sambýliskonu sinni, á heimili hennar með því 
að hafa sparkað og gefið K högg bæði í höfuð hennar og skrokk, auk þess tekið í hár og slegið höfði 
hennar í rúmgafl. Við þetta hlaut K tvo skurði, kúlu á enni og aftan við hægra eyra, einnig mar og 
eymsli víðsvegar um líkamann. Taldist þetta í ákæru varða við 1. mgr. 218. gr. hgl. Málsatvik voru 
að sögn K að hún hafi hleypt M inn á heimili sitt því hann hafi verið með læti á stigagangi 
íbúðarhúss hennar, en M hafi verið að reyna fá K til að hefja sambúð á ný. Í kjölfar neitunar hennar 
á beiðni M hafi hann ráðist á hana með framangreindum hætti. M hafi jafnframt haft í hótunum um 
að drepa K ef hún myndi reyna að kalla á hjálp. M játaði að hafa slegið eða danglað til K, en hann 
hafði tekið það sérstaklega fram að lítið hafi þurft til að hún hlyti marbletti, en það taldi hann sig 
vita eftir að hafa búið með K í eitt og hálft ár. M var sakfelldur í héraðsdómi fyrir brot gegn 1. mgr. 
217. gr. hgl., meðal annars með vísan til þess að íbúðin hafi borið þess merki að átök hafi átt sér 
stað. Jafnframt að M hafi eyðilagt síma K til að koma í veg fyrir að hún gæti hringt í hjálp. Því hafi 
umrætt brot talist vera sérstaklega vítavert. Refsing hans þótti hæfilega ákvörðuð þriggja mánaða 
fangelsi, meðal annars með tilliti til þess hann hafði áður hlotið tíu refsidóma.  

  
 Hrd. 12. nóvember 2009 (487/2008):  
                                                             
205 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 74. 
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M var sakfelldur meðal annars fyrir þrjár líkamsárásir gegn K, fyrrverandi sambýliskonu sinni. 
Brotin voru heimfærð annars vegar undir 217. gr. hgl. og hins vegar 1. mgr. 218. gr. hgl. M var 
ákærður meðal annars fyrir líkamsárás með því að hafa sunnudaginn 1. apríl 2007, veist að K á 
heimili þeirra þar sem hún lá í rúminu með ungan son þeirra. M tók um vinstri hönd hennar og snéri 
upp á hana, með þeim afleiðingu að K hlaut fingurbrot. Taldist þetta samkvæmt ákæru varða við 1. 
mgr. 218. gr. hgl. Jafnframt fyrir að hafa að kvöldi þriðjudagsins 29. maí 2007, ráðist á K í bifreið 
hennar, tekið hana hálstaki, hert og hrist höfuð hennar til. Taldist þetta samkvæmd ákæru varða við 
1. mgr. 217. gr. hgl. Þá fyrir að hafa að kvöldi miðvikudagsins 25. júlí 2007, ráðist á A, með því að 
hafa rifið í hár hennar, slegið hana hnefahöggi í andlit og snúið hana niður í jörðina. Við þetta hlaut 
K kúlu og mar á enni vinstra megin. Taldist þetta samkvæmt ákæru varða við 1. mgr. 217. gr. hgl. 
Héraðsdómur taldi að háttsemi væri réttilega færð til refsiákvæða. Hæstiréttur staðfesti heimfærslu 
framangreindra brota.  

 
Hrd. 30. október 2014 (757/2013) 
M var meðal annars ákærður fyrir líkamsárás og nauðgun gagnvart K, sambýliskonu sinni, með því 
að hafa annars vegar laugardaginn 19. maí 2012 veist að K með líkamlegu ofbeldi innan dyra og 
utan dyra, og hins vegar fyrir að hafa að kvöldi fimmtudagsins 24. maí sama ár, veist að K með 
líkamlegu ofbeldi, rifið íþróttabuxurnar og stungið fingri í leggöng hennar gegn hennar vilja. Við 
fyrra atvikið hlaut K mar í kringum vinstri auga, blóðnasir og roða á hægri kinn, sár á hnúum, 
höfuðverk og eymsli í hálsi. Við seinna atvikið hlaut K hruflsár á hægri kinn og í kringum munn, 
rauða upphleypta húðbólgu á enni, roða hægra megin á hálsi og eymsli í hálshryggjarliðum, roða á 
hægri upphandlegg, skurð á hægra handarbaki sem sauma þurfti saman með tveimur sporum, bólgu 
og eymsli á hægri löngutöng, eymsli í hægra læri og 0.5 cm langa rispu eða hruflsár við leghálsopið. 
Framangreind háttsemi taldist annars vegar falla undir 217. gr. hgl. og hins vegar 194. gr. hgl. Í 
niðurstöðum héraðsdóms var talið sannað að M hafi ráðist á K utan dyra, með tilliti til játningar 
hans hvað það varðaði, framburð vitna og læknisvottorði. Hins vegar var sú háttsemi sem M var 
gefið að sök innan dyra ekki talin sönnuð. Héraðsdómur komst svo að orði: „Ákærði og A eru tvö 
til frásagnar um það sem gerðist innan dyra á þessum tíma. Vitnisburður A er trúverðugur svo langt 
sem hann nær en fram kom hjá henni að hún ruglaðist á atburðum er hún greindi frá í dóminum. 
Vitnisburður hennar fær hins vegar ekki þá stoð sem þarf til að unnt sé að leggja hann til 
grundvallar niðurstöðunni um það sem gerðist innan dyra, gegn eindreginni neitun ákærða. 
Samkvæmt þessu verður engu slegið föstu um hvað gerðist innan dyra greint sinn og er það 
óupplýst.“ Seinna atvikið var talið sannað, gegn eindreginni neitun M, með tilliti til framburð 
lögreglumanna sem komu á vettvang, framburði K, læknisvottorðs og með stuðningi af öðrum 
gögnum málsins. Ekkert kom fram um 3. mgr. 70. gr. hgl. í niðurstöðum héraðsdóms. Hæstiréttur 
staðfesti niðurstöðu héraðsdóms um heimfærslu brota ákærða til refsiákvæða. Við ákvörðun um 
refsingu leit Hæstiréttur meðal annars til 3. mgr. 70. gr. hgl. og féllst á röksemdir og niðurstöðu 
héraðsdóms um refsingu. Í dóminum segir svo: „Með vísan til forsendna héraðsdóms er fallist á 
niðurstöðu hans um sakfellingu ákærða. Ekki er fram komið í málinu að það atferli ákærða að setja 
fingur í leggöng brotaþolans A, eins og greinir í 2. lið ákæru, hafi verið í öðrum tilgangi en 
kynferðislegum. Eftir þann verknað gerðist ákærði jafnframt sekur um líkamsárás eins og greinir í 
þessum ákærulið.“ Með framangreindum athugasemdum var fallist á niðurstöðu héraðsdóms um 
heimfærslu brota ákærða til 1. mgr. 217. gr. og 1. mgr. 194. gr. hgl.  
 
Hérd. Rvk. 4. maí 2016 (S-41/2016) 
M var ákærður fyrir að hafa veist að K, unnustu sinni, með líkamlegu ofbeldi, með því að hafa hrint 
henni á milli veggja í íbúðinni svo hún rak höfuðið í, sparkað ítrekað í hana þar sem hún lá á gólfinu 
og tekið hana kverkataki. Við þetta hlaut K glóðarauga á hægra auga og roða á augnslímshúð, 1 cm 
langt sár á hvirfil hægra megin, eymsli yfir höfuðkúpu og undir báðum kjálkabörðum, marblett ofan 
við hægri mjaðmakamb og um 2 cm skrapsár ofan við vinstra brjóst. Í niðurstöðum héraðsdóms 
kom fram að þegar lögregla mætti á vettvang hafi K verið illa til reika og með sýnilega áverka á 
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höfði, jafnframt hafi íbúðin borið þess merki að átök hafi átt sér stað. Með vísan til aðstæðna á 
vettvangi er lögregla mætti á staðinn og áverka K sem læknir sannreyndi á K, taldi héraðsdómur 
það hafið yfir allan vafa að M hafi veist að K með framangreindum hætti, þar af leiðandi var M 
sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 217. gr. hgl. Við ákvörðun refsinga leit héraðsdómur meðal annars 
til 3. mgr. 70. gr. hgl., sbr. 218. gr. b hgl. þar sem M og K höfðu verið meira og minna í sambandi í 
mörg ár, þrátt fyrir að hafa ekki verið í skráðri sambúð.  

 
 Í framangreindum dómum má sjá að fingurbrot er talið falla undir 218. gr. hgl., á meðan 

kúlur, skurðir, mar og eymsli er talið falla undir 217. gr. hgl. Ekki er þó hægt að alhæfa að þeir 

áverkar sem nefndir eru í tengslum við 217. gr. hgl. munu alltaf falla þar undir, heldur þarf að 

meta hvert og eitt tilvik. Sérstaklega hvað varðar verknaðaraðferðir. Þó er það ljóst að beinbrot 

fellur undir 218. gr. hgl., en ekki 217. gr. hgl. Hvað varðar muninn á 1. mgr. og 2. mgr. 218. gr. 

hgl. mætti nefna: 
Hrd. 31. janúar 2008 (380/2007) 
M var meðal annars ákærður fyrir stórfellda líkamsárás gagnvart K, sambýliskonu sinni. Með því að 
hafa frá miðnætti aðfaranótt sunnudagsins 3. desember 2006, ráðist að K, og slegið hana hnefahöggi 
í vinstra gagnauga, hnefahöggi í kjálka vinstra megin, rifið í hár hennar og dregið hana á hárinu inn 
í svefnherbergi íbúðarinnar. Fleygt K þar í rúmið og skipað henni að fara úr fötunum og þegar hún 
var orðin nakin slegið hana með flötum lófa vinstra megin í andlitið. Þá einnig um nóttina og fram 
undir morgun ítrekað beitt K ofbeldi, ógnað henni með kjötexi og búrhníf, ítrekað slegið hana 
hnefahöggum og lamið með flötu blaði kjötaxarinnar, aðallega á upphandleggi og aftanverð læri, en 
einnig annars staðar á líkamann og síðar einnig lamið hana á sömu líkamshluta með flötu blaði 
búrhnífs og í nokkur skipti þrýst kodda fyrir andlit hennar þar til hún var við að missa meðvitund. 
Samkvæmt ákæru taldist framangreind háttsemi falla undir 2. mgr. 218. gr. hgl. Í niðurstöðu 
héraðsdóms segir svo: „brot ákærða gagnvart Y voru sérlega hrottafengin og langvinn en hann olli 
henni miklum líkamlegum áverkum og nauðgaði henni. Þá verður litið til þess að hann notaði 
kjötöxi og búrhníf í atlögunni. Gögn [málsins bera] með sér að brot ákærða hafi haft í för með sér 
alvarlegar líkamlegar og andlegar afleiðingar fyrir Y“.  Héraðsdómur sakfelldi ákærða að hluta 
samkvæmt ákæru, en taldi ósannað að hann hafi þrýst kodda að andliti hennar og að hann hafi 
nauðgað henni oftar en einu sinni. Háttsemi var að annars réttilega heimfærð til refsiákvæða í 
ákæru. 3. mgr. 70. gr. hgl. var meðal annars höfð til hliðsjónar við ákvörðun refsingar. Hæstiréttur 
staðfesti niðurstöðu héraðsdóms varðandi framangreinda háttsemi, ekki er vísað til 3. mgr. 70. gr. 
hgl. í niðurstöðu Hæstaréttar.  

 
 Í umræddum dómi ógnar ákærði annars vegar þolanda með búrhnífi og kjötexi, og hins vegar 

lemur hann víðsvegar um líkamann með flötu blaði búrhnífsins og kjötexinni. Jafnframt er tekið 

fram að þolandi hafi hlotið alvarlegar líkamlegar og andlegar afleiðingar. Því telst framangreind 

háttsemi falla undir 2. mgr. 218. gr. hgl.  

 Þegar litið er yfir dómaframkvæmd um meiri- og minniháttar líkamsmeiðingar, virðist það 

liggja fyrir að háttsemi sé talin falla undir ákvæði í samræmi við áverka þolenda, þá mögulega án 

tillits til annarra aðstæðna. Að Hrd. 30. apríl 2015 (843/2014) frátöldum sem kom fram í 

umfjöllun um 233. gr. b hgl. Í dóminum er vísað í 233. gr. b hgl. vegna ítrekaðra líkamsmeiðinga 
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og með þeim hætti var K móðguð og smánuð í verki. Að mati höfundar endurspegla 217. gr. og 

218. gr. hgl. ekki nægilega þá háttsemi sem er í raun er að eiga sér stað þar sem um er að ræða 

ofbeldi af hálfu maka, sú háttsemi ógnar lífi, heilsu og velferð þolenda. Tengsl milli geranda og 

þolanda í þessum aðstæðum eru umfangsmeiri en 217. gr. og 218. gr. hgl. gefa til kynna. 

Vissulega var gerð tilraun til að bæta úr þessu með komu refsiþyngingarástæðunnar í 3. mgr. 70. 

gr. hgl. og 233. gr. b hgl., en það er frekar ljóst að lögfesting sérstaks ákvæðis um ofbeldi í 

nánum samböndum myndi mikið fremur ná yfir umfang þeirrar háttsemi þegar kynbundið ofbeldi 

á sér stað í nánum samböndum. 

4.1.4 Bann við limlestingu á kynfærum kvenna 218. gr. a hgl.  
Með breytingarlögun nr. 83/2005 á hgl. var 218. gr. a hgl. um bann við limlestingu á kynfærum 

kvenna lögfest. Við gerð frumvarpsins með lögum nr. 83/2005 var tekið mið af Danmörku, en 

svipað ákvæði var lögfest í dönsku hegningarlögin. Jafnframt er tekið fram að þrátt fyrir að ekki 

hafi enn komið í ljós að limlesting á kynfærum kvenna hafi átt sér stað á Íslandi, þá sé með 

lögfestingu ákvæðisins um að ræða tækifæri til að reyna koma í veg fyrir slíkan verknað áður en 

hann á sér stað. Þá að það sé „[...] skylda Íslendinga í samfélagi þjóðanna að leggja sitt af 

mörkum til að þessi forna hefð verði aflögð og komið verði í veg fyrir limlestingu fjölda 

stúlkubarna“. Í frumvarpinu kemur jafnframt fram að með lögfestingu ákvæðisins sé verið að 

koma í veg fyrir umrætt brot og setja fram skýra stuðningsyfirlýsingu af hálfu Íslands við baráttu 

gegn ofbeldi gegn konum og börnum í heiminum.206 Ákvæðið hljóðar svo:  
218. gr. a  
Hver sem með líkamsárás veldur tjóni á líkama eða heilsu stúlkubarns eða konu með því að 
fjarlægja kynfæri hennar að hluta eða öllu leyti skal sæta fangelsi allt að 6 árum. Nú hefur árás í för 
með sér stórfellt líkams- eða heilsutjón eða bani hlýst af, eða hún telst sérstaklega vítaverð vegna 
þeirrar aðferðar sem notuð er, og varðar brot þá fangelsi allt að 16 árum.  
 

 Í greinargerð með frumvarpi um 218. gr. a hgl. er skýrt tekið fram að ekki sé möguleiki undir 

nokkurs konar kringumstæðum að einstaklingur veiti samþykki á limlestingu á kynfærum kvenna 

eða stúlkubarna. Jafnframt að brot gegn 218. gr. a hgl. sé refsivert, hvort sem um ásetning eða 

gáleysi er að ræða.207 Þess má geta að í umræddu frumvarpi koma fram ýmis tilmæli frá til dæmis 

erlendum stofnunum og samtökum varðandi limlestingu kynfæra kvenna. Meðal annars hafði 

Evrópuþingið skorað á aðildarríki að lögfesta ákvæði í refsilöggjöf gegn framangreindri háttsemi. 

Þá í umsögnum Amnesty International og Rauða krossins hafði verið lögð áhersla á að limlesting 
                                                             
206 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 677-678.  
207 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 679.  
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kvenna og stúlknabarna yrði skilgreint sem kynbundnar ofsóknir gagnvart konum. Jafnframt var 

vakin athygli á að slíkar kynbundnar ofsóknir féllu undir gildissvið flóttamannasamnings 

Sameinuðu þjóðanna „[...] í þá veru að kona eða stúlka sem flýr heimaland sitt vegna hættu á 

limlestingu á kynfærum eða öðrum ofsóknum fái vernd sem flóttamaður“.208  

4.1.5 Ofbeldi í nánum samböndum 218. gr b hgl.  
Í kjölfar undirritunar Istanbúlsamningsins af hálfu Íslands þann 11. maí 2011 var 

Mannréttindastofnun Háskóla Íslands fengin til að athuga að hvaða leyti íslensk lög samrýmdust 

umræddum samningi og enn fremur að athuga hvers konar lagabreytingar þyrfti að fara í til að 

mögulegt væri að fullgilda samninginn.209 Markmið skýrslunnar var meðal annars „[...] að greina 

réttarstöðu kvenna, barna og karla, sem búa við ofbeldi, [þar með talið ofbeldi í nánum 

samböndum], samkvæmt íslenskum rétti“.210 Í kjölfar skýrslunnar óskaði innanríkisráðherra í 

byrjun árs 2013 að refsiréttarnefnd myndi kanna hvaða breytingar væru nauðsynlegar á hgl. til að 

hægt væri að fullgilda Istanbúlsamninginn. Jafnframt óskaði innanríkisráðherra eftir að sérstakt 

ákvæði um ofbeldi í nánum samböndum yrði lögfest í hgl. í samræmi við refsilöggjöf í 

Noregi..211  

 Í áliti nefndarinnar voru lagðar til tvær tillögur svo hægt væri að fullgilda 

Istanbúlsamninginn. Í fyrsta lagi að lögfest yrði sérstakt ákvæði um ofbeldi í nánum samböndum 

í XXIII. kafla hgl. um manndráp og líkamsmeiðingar. Í öðru lagi að bætt yrði við þágildandi 225. 

gr. hgl. nýrri málsgrein um nauðungarhjónaband eða sambærilega vígslu. Jafnframt voru lagðar 

til breytingar á fyrningar- og lögsögu hgl.212 Eins og komist var að orði í athugasemdum við 

frumvarp um breytingu á hgl. er varð að lögum nr. 23/2016 „[...] þótt fullgilding Istanbúl-

samningsins kalli strangt til tekið ekki á slíka breytingu“.213 Sérstakt ákvæði um ofbeldi í nánum 

samböndum var ekki meðal tillagna til úrbóta í íslenskum lögum í framangreindri skýrslu. Þar af 

leiðandi var lögfesting sérstaks ákvæðis um ofbeldi í nánum samböndum ekki talin nauðsyn til að 

hægt væri að fullgilda Istanbúlsamninginn. Jafnvel þó lögfesting sérstaks ákvæðis um ofbeldi í 

nánum samböndum væri ekki talið nauðsynlegt, þótti það vera í anda Istanbúlsamningins að 
                                                             
208 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 677-678.  
209 Heiti skýrslu: Skýrsla um samning Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi á konum og 
heimilisofbeldi og aðlögun íslenskra laga og reglna vegna aðildar. Skýrslan var unnin af hálfu 
Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands árið 2012. 
210 Skýrsla um samning Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi á konum og heimilisofbeldi og aðlögun 
íslenskra laga og reglna vegna aðildar, bls. 9-10.  
211 Þskj. 547, 401 lögþ. 2015-16, bls. 2 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
212 Þskj. 547, 401 lögþ. 2015-16, bls. 2 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
213 Þskj. 547, 401 lögþ. 2015-16, bls. 3 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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lögfesta slíkt ákvæði, þar sem samningurinn fjallaði að mörgu leyti um ofbeldi í nánum 

samböndum. Þar af leiðandi var það talið eðlilegt að lögfesta slíkt ákvæði og að forsendur og 

markmið Istanbúlsamningsins gáfu fullt tilefni til að þess.214 Þar af leiðandi var lagt fram 

frumvarp fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi 2015-16 í þeim tilgangi að fullgilda 

Istanbúlsamninginn. Frumvarpið innihélt meðal annars sérstakt ákvæði um ofbeldi í nánum 

samböndum, einnig ákvæði um nauðungarhjónaband sem átti að bætast við 225. gr. hgl. sem ný 

málsgrein.215 3. mgr. 225. gr. hgl. hljóðar svo:  
 225. gr.  

[...] 
Ef maður neyðir annan mann til að ganga í hjúskap, þá varðar það fangelsi allt að 4 árum. Sömu 
refsingu varðar að neyða annan mann til að gangast undir sambærilega vígslu þó að hún hafi ekki 
gildi að lögum. 
 

 Ákvæðið er liður í að tryggja að íslensk löggjöf sé í samræmi við 37. gr. Istanbúlsamninginn. 

Í frumvarpi er varð að lögum nr. 23/2016 kemur fram að „Það að þvinga annan einstakling í 

hjúskap felur í sér gróft brot gegn friðhelgi og sjálfsákvörðunarrétti þolanda og er ákvæðinu ætlað 

að endurspegla andúð samfélagsins á slíkri háttsemi“. Auk þess er ákvæðinu ætlað að vernda 

athafnafrelsi og þau grundvallar persónubundin réttindi að hafa frjálst val um maka án afskipta 

annarra.216 Með tilliti til forsendna Istanbúlsamningsins er lögfesting 3. mgr. 225. gr. hgl. liður í 

baráttu gegn kynbundnu ofbeldi gegn konum. Enga dómaframkvæmd er að finna um 3. mgr. 225. 

gr. hgl. svo höfundur viti af. Hvað varðar 218. gr. b hgl. um ofbeldi í nánum samböndum þá er 

ákvæðið að finna. í XXIII. kafla laganna um manndráp og líkamsmeiðingar. Ákvæðið skiptist í 

tvær málsgreinar og hljóðar svo:  
218. gr. b 
Hver sem endurtekið eða á alvarlegan hátt ógnar lífi, heilsu eða velferð núverandi eða fyrrverandi 
maka síns eða sambúðaraðila, niðja síns eða niðja núverandi eða fyrrverandi maka síns eða 
sambúðaraðila, áa síns, eða annarra sem búa með honum á heimili eða eru í hans umsjá, með 
ofbeldi, hótunum, frelsissviptingu, nauðung eða á annan hátt, skal sæta fangelsi allt að 6 árum.  
 Ef brot er stórfellt getur það varðað fangelsi allt að 16 árum. Við mat á grófleika verknaðar skal 
sérstaklega líta til þess hvort þolandi hafi beðið stórfellt líkams- eða heilsutjón eða bani hlotist af. 
Enn fremur ber að líta til þess hvort brot hafi verið framið á sérstaklega sársaukafullan eða meiðandi 
hátt, staðið yfir í langan tíma eða hvort gerandi hafi misnotað freklega yfirburðarstöðu sína gagnvart 
þolanda. 

 
 Það er engin tilviljun að umrætt ákvæði komi fram í XXIII. kafla hgl. um manndráp og 

líkamsmeiðingar. Ástæða þess að ákvæðið kemur þar fram er til að undirstrika alvarleika ofbeldis 
                                                             
214 Svala Ísfeld Ólafsdóttir: „Ákvæði hegningarlaga um ofbeldi í nánum samböndum“, bls. 87. 
215 Svala Ísfeld Ólafsdóttir: „Ákvæði hegningarlaga um ofbeldi í nánum samböndum“, bls. 73.  
216 Þskj. 547, 401 lögþ. 2015-16, bls. 16 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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í nánum samböndum. Jafnframt er staðsetning ákvæðisins í samræmi við norska fyrirmynd 

þess.217 Hvað varðar ákæruvald í tengslum við brot á 218. gr. b hgl., þá kemur fram í nefndaráliti 

með breytingartillögu um frumvarp er varð að lögum nr. 23/2016 að lögreglustjóri myndi fara 

með ákæruvald í slíkum málum í stað Héraðssaksóknara. Ekki eru færð frekari rök fyrir því í 

nefndaráliti frá allsherjar- og menntamálanefnd að öðru leyti að það væri talið eðlilegast að 

ákæruvald yrði hjá lögreglustjóra.218 Vegna takmarkaðs rökstuðnings á tilhögun ákæruvaldsins í 

umræddum brotum, gefst ekki tilefni til athuga þann hluta nánar.  

 Verknaðurinn sem fellur undir 218. gr. b hgl. er ekki tæmandi talin í ákvæðinu. Sú háttsemi 

sem kemur fram í ákvæðinu er meðal annars ofbeldi, hótanir, frelsissvipting og nauðung sem 

fyrirfinnst sem sérstakt brot fyrir gildistöku ákvæðisins í hgl. Það sem aðskilur 218. gr. b hgl. frá 

öðrum ákvæðum hgl., svo sem 217. gr. hgl. um minniháttar líkamsmeiðingar, er að ákvæðið tekur 

á háttsemi sem ógnar lífi, heilsu eða velferð þolenda, sem samkvæmt frumvarpi með 

breytingarlögum nr. 23/2016 á hgl. hafi ekki áður verið sjálfstæð refsiverð háttsemi fyrir 

gildistöku breytingarlaganna.219 Það getur verið ruglingslegt að átta sig á hvers konar háttsemi 

falli undir að ógna lífi, heilsu eða velferð þolanda. Í greinargerð með umræddu frumvarpi til laga, 

er gerð grein fyrir hvers konar háttsemi telst falla undir ákvæðið. Sem dæmi um annars konar 

ofbeldi sem fellur undir 218. gr. b hgl. kemur fram í frumvarpi með breytingarlögum nr. 23/2016 

á hgl.:  
Ofbeldi í nánum samböndum getur hins vegar birst á fleiri vegu, svo sem í félagslegu ofbeldi þar 
sem þolandi er einangraður frá fjölskyldu og vinum og jafnvel komið í veg fyrir að hann geti sótt 
skóla eða vinnu; andlegu ofbeldi þar sem er beitt grófum og endurteknum uppnefnum, niðurlægingu 
og ásökunum; fjárhagslegu ofbeldi þar sem gerandi sviptir eða takmarkar aðgang þolanda að 
fjármunum eða skammtar fjármuni svo naumt að þolandi þurfi að niðurlægja sig til að biðja um 
meira eða líki skort; minni háttar og ítrekaðar hótanir sem beinast hvort sem er að þolanda eða 
öðrum honum nákomnum og svo mætti áfram telja.220 

 
 Framangreind upptalning er að nokkru leyti í samræmi við 2.3 kafla ritgerðarinnar um 

birtingarmyndir kynbundins ofbeldis í nánum samböndum, þar sem meðal annars er einnig farið í 

andlegt og fjárhagslegt ofbeldi í nánum samböndum. Ofbeldi í nánum samböndum er annars eðlis 

en 217. gr. og 218. gr. hgl., þar sem getur verið um að ræða viðvarandi ógn og andlegar þjáningar 

                                                             
217 Svala Ísfeld Ólafsdóttir: „Ákvæði hegningarlaga um ofbeldi í nánum samböndum“, bls. 88. 
218 Þskj. 547, 401 lögþ. 2015-16. Nefndarálit með breytingartillögu um frumvarp til laga um breytingu á almennum 
hegningarlögum, nr. 19/1940, með síðari breytingum (Samningur Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn 
ofbeldi gegn konum og heimilisofbeldi, (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
219 Þskj. 547, 401 lögþ. 2015-16, bls. 15 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
220 Svala Ísfeld Ólafsdóttir: „Ákvæði hegningarlaga um ofbeldi í nánum samböndum“, bls. 89 vísar í Þskj. 547, 401 
lögþ. 2015-16, bls. 15 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 



	   58 

þolanda. Í frumvarpi er varð að lögum nr. 23/2016 kemur fram að horfið sé frá því „[...] að líta á 

ofbeldi í nánum samböndum sem samansafn einstakra tilvika og athyglin færð á þá viðvarandi 

ógn og andlega þjáningu sem það hefur í för með sér. Með öðrum orðum þá verði ofbeldisbrot í 

nánum samböndum virt heildstætt og eftir atvikum án þess að sanna þurfi hvert og eitt tilvik fyrir 

sig“.221 Þar með eru 217. gr. og 218. gr. hgl. annars eðlis í þeim skilningi að það þurfi að sanna 

hvert og eitt tilvik fyrir sig, ólíkt 218. gr. b hgl. þar sem virða á það ofbeldi sem á sér stað í nánu 

sambandi heildstætt.  

 Þá á að beita 218. gr. b hgl. einu og sér en ekki með öðrum ákvæðum hgl. Sem dæmi mætti 

nefna 217. gr., 218. gr., 1. mgr. 225. gr. og 1. mgr. 226. gr. hgl. Þó væri möguleiki að beita 218. 

gr. b hgl. með öðrum ákvæðum hgl. séu þau með hærri refsimörk eða varða kynferðisbrot líkt og 

194. gr. hgl.222 Þolendur sem 218. gr. b hgl. veitir réttarvernd eru taldir upp í ákvæðinu, þó er 

talning ekki tæmandi.223 Sambúð aðilanna þarf ekki að vera formlega skráð hjá yfirvöldum. 

Jafnframt, þrátt fyrir að ofbeldi í nánum samböndum eigi sér yfirleitt stað innan veggja 

heimilisins, líkt og í frumvarpi greinir, þá hefur vettvangur ekki áhrif við beitingu ákvæðisins.224 

Þá er nefnt sem dæmi í greinargerð með frumvarpi til laga nr. 23/2016 um aðila sem geta búið 

með geranda á heimili eða eru í hans umsjá, svo sem systkini, fósturforeldrar og fósturbörn.225 

Sem dæmi um dóma þar sem háttsemi var talin falla undir 218. gr. b hgl. mætti nefna:226  

Hérd. Rvk. 8. júní 2017 (S-326/2017) 
M var ákærður fyrir brot gegn 1. mgr. 217. gr. hgl. fyrir að hafa fimmtudaginn 28. ágúst 2016, utan 
við veitingastaðinn B5, veist að sambýliskonu og barnsmóður sinni, með því að hafa rifið föt hennar 
og kastað henni í götuna, með þeim afleiðingum að hún féll á hnakkann. Við þetta hlaut K kúlu á 
höfði og 1 cm skurð yfir hvirfli hægra megin. Taldist þetta í ákæru varða við 1. mgr. 217. gr. og 
218. gr. b hgl. Með tilliti til játningar M og gögn máls sem studdu við játningu hans, var talið 
sannað að hann hafi gerst sekur um framangreinda háttsemi. Þó var talið að þar sem aðeins um eina 
atlögu var að ræða, ætti 218. gr. b hgl. ekki við, auk þess hafi afleiðingarnar ekki verið alvarlegar að 
mati héraðsdóms. Því hafi framangreind háttsemi talin falla undir 1. mgr. 217. gr. hgl. Ekki var farið 
í 3. mgr. 70. gr. hgl. í niðurstöðu héraðsdóms. Refsing var hæfilega ákvörðuð 60 daga fangelsi. 

 

                                                             
221 Þskj. 547, 401 lögþ. 2015-16, bls. 12 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
222 Svala Ísfeld Ólafsdóttir: „Ákvæði hegningarlaga um ofbeldi í nánum samböndum“, bls. 89 vísar í Þskj. 547, 401 
lögþ. 2015-16, bls. 12 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
223 Þolendur geta verið: Fyrrverandi og núverandi maki, fyrrverandi og núverandi sambúðaraðili, niðjar geranda og 
niðjar núverandi eða fyrrverandi maka, áar geranda og aðrir sem búa með geranda á heimili eða eru í hans umsjá sbr. 
218. gr. b hgl., talning er ekki tæmandi.  
224 Þskj. 547, 401 lögþ. 2015-16, bls. 15 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
225 Svala Ísfeld Ólafsdóttir: „Ákvæði hegningarlaga um ofbeldi í nánum samböndum“, bls. 89 vísar í Þskj. 547, 401 
lögþ. 2015-16, bls. 15 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
226 Ber að taka fram að við skrif ritgerðarinnar var aðeins búið að reyna á 218. gr b hgl. í héraðsdómi, en ekki 
Hæstarétti. Í Landsrétti voru aðeins úrskurðir um nálgunarbann og gæsluvarðhald, sem ekki verður farið í hér þar 
sem farið er nánar í nálgunarbann í sérstökum kafla í ritgerðinni. Þar af leiðandi er aðeins um héraðsdóma að ræða.  
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 Framangreindur dómur er heldur stuttur og ekki er mikið um rökstuðning. Hins vegar má 

velta því upp hvaða háttsemi teljist vera alvarleg í skilningi 218. gr. b hgl. Í frumvarpi til 

breytingarlaga nr. 23/2016 á hgl. kemur fram að ákvæðinu sé „[...] fyrst og fremst ætlað að ná 

yfir háttsemi sem staðið hefur yfir í lengri eða skemmri tíma þótt því verði jafnframt beitt um 

einstök alvarleg tilvik“.227 Ekki er tekið fram hvað telst vera nægilegt til þess að falla undir 

einstakt alvarlegt tilvik, því virðist það vera mat dómstóla hverju sinni hvort atvik teljist vera 

nægilega alvarlegt til að falla undir 218. gr. b hgl. Í umræddum dómi virðist héraðsdómur líta til 

þess að aðeins hafi verið um eina atlögu að ræða og jafnframt hafi áverkar ekki verið alvarlegir. 

Þó virðist ekki vera tekið tillit til þeirra aðstæðna sem voru að eiga sér stað, sérstaklega með tilliti 

til tengsla þeirra. Eftirfarandi atriði mun væntanlega skýrast þegar meiri reynsla hlýst af 

ákvæðinu í dómaframkvæmd.  
Hérd. Reykn. 23. október 2017 (S-149/2017) 
M var ákærður fyrir nauðgun og brot í nánu sambandi, með því að hafa á alvarlegan hátt ógnað lífi, 
heilsu og velferð sambýliskonu sinnar, K, sem hafði þá búið með M í mánuð, með ofbeldi, 
frelsissviptingu og hótunum að kvöldi miðvikudagsins 4. janúar 2017 og fram á aðfaranótt 
fimmtudagsins 5. janúar 2017 á heimili þeirra. M var gefið að sök að hafa að hafa þvingað K til 
kynmaka og munnmaka, meðal annars með því að hafa rifið náttbuxur af K, lagst ofan á hana og 
haft við hana samræði í leggöng gegn hennar vilja. Í beinu framhaldi af því hafi M veist að K með 
líkamlegu ofbeldi, frelsissviptingu og hótunum. Af þessu hlaut K yfirborðsáverka víða á andliti og 
líkama, mar á báðum augnlokum, marbletti undir augum og kúlu ofarlega á enni, heilahristing, rof á 
hljóðhimnu vinstra megin, skurð innanvert á neðri vör, marbletti og þrota í húð á upphandleggjum, 
mar og hrufl á hné, mar á lærum og húðrispur og mar aftan á baki. Í ákæru var talið að framangreind 
háttsemi félli undir 1. mgr. 194. gr. og 1. mgr. 218. gr. b hgl. Að sögn M hafi aðdragandi átakanna 
verið sá að hann hafi fundið Skype skilaboð um að K elskaði annan mann. Við það hafi hann vakið 
K og krafist skýringa. M játaði að hafa slegið K ítrekað í andlit og höfuð, jafnframt að hafa tekið í 
hár hennar á meðan átökunum stóð. Auk þess játaði hann að hafa slegið hana með þeim afleiðingum 
að hún datt. Þá kom fram í héraðsdómi að M kvaðst aldrei hafa meinað K útgöngu úr íbúðinni, „en 
kvað það mögulegt að hann hefði hótað henni lífláti því hann hefði verið mjög reiður við hana, þótt 
hann myndi það ekki“. Einnig að K hafi greint frá því hjá lögreglu og fyrir dómi „að það hefði 
pirrað ákærða að hann hefði ekki fengið fullnægingu í samförum þeirra og farið að lemja brotaþola 
með þeim orðum að hann ætlaði að sanna fyrir [henni] hvað hann elskaði hana mikið“. Að mati 
héraðsdóms var framburður K trúverðugur „um það að ákærði hafi á alvarlegan hátt ógnað lífi, 
heilsu og velferð brotaþola“. Með vísan til framburðar K fyrir dómi, hjá lögreglu og við skoðun á 
neyðarmóttöku og læknisfræðilegra gagna og rannsókn lögreglu, þótti héraðsdómi sannað að M hafi 
á alvarlegan hátt veist að K og hótað henni lífláti. Jafnframt að ekki hafi verið umdeilt að M og K 
bjuggu saman þegar atvik átti sér stað. Þar af leiðandi var M sakfelldur fyrir brot gegn 218. gr. b 
hgl. Hvað varðaði brot M gegn 1. mgr. 194. gr. hgl. hélt M því fram að kynmök hafi átt sér stað 
með samþykki K. Í niðurstöðum héraðsdóms kom fram varðandi umrætt atriði að fyrir dómi hafi K 
verið spurð um hvort hún hafi streist á móti kynmökum í leggöng, K svaraði að hún hafi reynt að 
segja við M „Tölum bara saman, förum að sofa, ekki gera þetta núna“. K greindi jafnframt frá því 
að hún hafi verið svolítið hrædd við M. Þá kom fram í niðurstöðu héraðsdóms að ekki hafi verið 
ásetningur til að þvinga K til kynmaka. Að mati héraðsdóms var ekki efni til að draga í efa 

                                                             
227 Þskj. 547, 401 lögþ. 2015-16, bls. 12 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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framburð K né M, önnur gögn hafi ekki varpað frekara ljósi á hvort kynmök áttu sér stað með 
samþykki eða ekki. Slitin teygja í náttbuxum gat ekki breytt mati dómsins, en M hafi gefið þær 
skýringar að teygjan hafi slitnað tveimur dögum fyrir atvik, við gróft kynlíf milli þeirra. Í dóminum 
segir svo: „Af framburði brotaþola verður ekki annað ráðið en að hún hafi tekið þátt í samförunum 
og munnmökunum og lýsti hún því að ákærði hefði ekki fengið fullnægingu vegna ölvunarástands 
síns og orðið pirraður. Ekki eru nein efni til að draga framburð brotaþola í efa og er þannig ekki 
útilokað að framburður ákærða og brotaþola sé réttur“. Í niðurstöðum héraðsdóms kom fram að ekki 
yrði hjá því komist að álykta sem svo að M hafi haft réttmæta ástæðu til að ætla að K hafi verið 
samþykk kynmökunum. Því var M sýknaður í héraðsdómi af kröfum ákæruvaldsins um nauðgun.  

 
 Þegar rannsóknarlögreglumaður ræddi við K á slysadeild greindi hún frá ítrekuðum beiðnum 

sínum til M um að hætta, en hann hafi haldið áfram og þvingað hana til kynmaka. Einnig greindi 

hún frá því að hann hafi áður sýnt af sér ofbeldisfulla hegðun á þessum eina mánuði sem þau 

bjuggu saman, þó ekkert í líkindum við umrætt atvik. Jafnframt kvaðst hún hafa upplifað mikla 

hræðslu þegar hann beitti hana ofbeldi, en hann hafi meðal annars hótað henni lífláti. Þá var þeirri 

spurningu vísað til K hvort hún hafi streist á mót kynmökunum, en hún kvaðst hafa tekið fram 

„Tölum bara saman, förum að sofa, ekki gera þetta núna“ þegar hann vildi stunda kynmök með 

henni umrædda nótt. Með vísan til framangreinds verður að teljast einkennilegt að kynmökin hafi 

ekki talist vera nauðgun. Það virðist svo vera að dómstóllinn taki ekki tillit til þess 

valdaójafnvægis sem ríki á milli kynjanna. Líkt og kemur fram í dóminum hafi hann verið stærri 

og sterkari en hún, og að hann hafði sýnt af sér ofbeldisfulla hegðun áður. Þær ástæður að 

tungumálaörðugleikar hafi verið til staðar og að hún hafi ekki greint frá nauðguninni við hvern og 

einn starfsmann sem varð á vegi hennar, þýðir ekki að nauðgun hafi ekki átt sér stað. 

Héraðsdómur tekur ekki tillit til valdaójafnvægi kynjanna né þeirrar yfirvofandi ógnar og ótta 

sem K bjó við með M.    

 Einnig hefur 218. gr. b hgl. verið notuð sem refsiþyngingarástæða t.d. í Hérd. Rvk. 4. maí 

2016 (S-41/2016), en reifun er að finna í kafla 4.1.3 sem verður ekki endurtekið hér. Þar sem 218. 

gr. b hgl. er fremur nýleg hefur ekki reynt mikið á ákvæðið í dómaframkvæmd, en höfundur valdi 

framangreinda dóma sérstaklega með tilliti til þess að gerandi væri karl og þolandi kona sem voru 

eða höfðu verið í nánu sambandi með tilliti til hugtakanotkun ritgerðarinnar. Hins vegar er líka að 

finna héraðsdóma þar sem annars konar náið samband er að ræða, t.d. mætti nefna tvo 

héraðsdóma þar sem mæður eru gerandi, annars vegar gagnvart dóttur sinni og hins vegar 

gagnvart syni sínum. 
 Hérd. Rvk. 8. september 2017 (S-490/2017) 

K var sakfelld fyrir líkamsárás og brot gegn barnaverndarlögum, með því að hafa að kvöldi 
mánudagsins 14. ágúst 2017, beitt X, dóttur sína, ofbeldi, líkamlegum refsingum, ógnunum og sýnt 
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henni yfirgang og ruddalegt athæfi með því að hafa slegið rafsígarettu í höfuð hennar hægra megin, 
slegið með fartölvu í hægra hné hennar, rifið gleraugu af henni og hrint henni í rúm og haldið henni 
með annarri hendi og fæti á meðan hún ógnaði henni með glerbroti sem hún dró eftir andliti hennar. 
Við þetta hlaut X kúlu og eymsli á aftanvert höfuð, marblett á hægra hné og tvær rispur á enni. 
Framangreind háttsemi taldist varða við 1. mgr. 218. gr. b hgl. og 1. mgr. og 3. mgr. 99. gr. 
barnaverndarlaga nr. 80/2002. K játaði skýlaust brot sitt, með hliðsjón af játningu hennar og öðrum 
gögnum málsins taldist sannað að K væri sek um framangreinda háttsemi. K var því sakfelld fyrir 
brot gegn 218. gr. b hgl. og 1. mgr. og 3. mgr. 99. gr. barnaverndarlaga. Verjandi taldi brot falla 
undir 217. gr. hgl., en héraðsdómur taldi brot eiga undir 1. mgr. 218. gr. b hgl. með tilliti til þess að 
þolandi hafi lýst endurteknu ofbeldi af hálfu móður sinnar við komu á bráðamóttöku. Auk þess hafi 
K notað glerbrot, sem að mati héraðsdóms gæti leitt til stórfellds líkams- og heilsutjóns. Þar með 
var háttsemi K talin falla undir 1. mgr. 218. gr. b hgl.  
 
Hérd. Rvk. 21. september 2017 (S-450//2017) 
K var sakfelld fyrir líkamsárás og brot gegn barnaverndarlögum, með því að hafa annars vegar 
gripið fast um upphandlegg og axlir B, syni sínum, og klipið í báðar kinnar hans, með þeim 
afleiðingum að hann hlaut mar í andliti beggja vegna, mar á vinstri upphandlegg og sár ofarlega á 
hægri öxl. Hins vegar fyrir að hafa rifið í hár B með þeim afleiðingum að hann hlaut roða á hvirfli. 
Framangreind háttsemi taldist varða við 1. mgr. 218. gr. b hgl. og 1. mgr. og 3. mgr. 99. gr. 
barnaverndarlaga nr. 80/2002. K játaði skýlaust brot sitt, því var talið með hliðsjón af játningu 
hennar og gögnum málsins að K væri sek um framangreinda háttsemi, brot þóttu réttilega heimfærð 
til refsiákvæða í ákæru.  

4.1.5.1 Forsendur er lágu að baki 
Þegar litið er til þeirra forsendna er lágu að baki 218. gr. b hgl. um ofbeldi í nánum samböndum 

mætti fyrst nefna að með því að lögfesta umrætt ákvæði er þolendum ofbeldis í nánum 

samböndum veitt frekari réttarvernd. Í frumvarpi til laga nr. 23/2016 kemur fram að andlegt 

ofbeldi virtist ekki teljast falla undir 217. gr. eða 218. gr. hgl., þar sem þau ná eðli samkvæmt 

aðeins til líkamsmeiðinga frekar en til andlegs ofbeldis. Auk þess kemur fram í athugasemdum 

við frumvarp til laga nr. 23/2016 að „[...] ákvæðinu [sé] þannig fyrst og fremst ætlað að ná yfir 

háttsemi sem staðið hefur yfir í lengri eða skemmri tíma, þótt því verði jafnframt beitt um einstök 

alvarleg tilvik“. Þar með þurfi ekki að sanna hvert og eitt tilvik fyrir sig heldur er litið heildstætt 

yfir brotin.228  

 Auk beinskeyttari refsiverndar hefur lögfesting ákvæðisins táknrænt gildi, í þeim skilningi að 

með því að formlega viðurkenna í lögum að slík brot séu til staðar er verið að viðurkenna að um 

samfélagslegt vandamál sé að ræða. Með þeim hætti hafa yfirvöld réttmæt afskipti af einstaklingi 

til að sporna gegn ofbeldi í nánum samböndum. Lögfesting slíks ákvæðis innifelur einnig ákveðin 

varnaðaráhrif í þeim skilningi að með lögfestingu er sýnt fram á að ofbeldi í nánum samböndum 

verði ekki liðið innan samfélagsins. Jafnframt með lögfestingu ákvæðisins verði skráningu mála 

                                                             
228 Þskj. 547, 401 lögþ. 2015-16, bls. 11-12 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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og úrvinnsla tölfræði aukin til muna. Með bættri skráningu mála er hægt að varpa frekara ljósi á 

umfang og tíðni brotanna.229  

4.1.5.2 Áhrif ofbeldis í nánum samböndum á börn inni á heimilinu 
Þá ber að nefna eitt atriði sem mikilvægt er að gera grein fyrir. Það eru áhrifin sem ofbeldi innan 

veggja heimilisins hefur á þau börn sem á heimilinu eru. Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn 

sem inni á heimilunum geta orðið fyrir skaðlegum og langvarandi afleiðingum líkamlega og/eða 

andlega. Jafnvel þó ofbeldi sé ekki beint gagnvart barninu sjálfu eða barnið varð ekki vitni að 

ofbeldinu sjálfu. Þá kemur enn fremur fram í greinargerðinni með frumvarpi til laga nr. 23/2016 

að:  

Álag af þessu tagi á börn á uppvaxtarárunum getur leitt til truflunar líkamsþroska auk þess sem þau 
geta þróað með sér margs kyns einkenni um tilfinningalega og líkamlega erfiðleika. Margar 
rannsóknir hafa sýnt að heimilisofbeldi milli hinna fullorðnu samfara illri meðferð barna eykur líkur 
á að þau eigi síðar við sálfélagslegan vanda og hegðunarerfiðleika að etja.230  

 
 Á opnum fundi um börn og ofbeldi 30. maí 2017 í Ráðhúsi Reykjavíkur hélt Alda Hrönn 

Jóhannsdóttir, yfirlögfræðingur hjá embætti lögreglu á Suðurnesjum, erindi þar sem kom meðal 

annars fram að á Íslandi hafa um þrettán hundruð börn búið við ofbeldi í nánum samböndum á 

síðastliðnum tveimur árum fyrir erindið. Jafnframt að gjarnan væri vanmetin líðan barna sem búa 

innan veggja heimilis þar sem ofbeldi í nánum samböndum á sér stað, en ofbeldið geti haft áhrif á 

þroska framheila barnanna auk neikvæðra áhrifa á líðan þeirra.231 Í rannsókn sem nefnist Börn 

sem búa við heimilisofbeldi á Íslandi eftir Lucindu Árnadóttur232 var framkvæmd rannsókn á 

hegðun og sálfélagslegum kvíða hjá 28 börnum sem höfðu „[...] orðið fyrir og/eða orðið vitni að 

sálrænu og/eða líkamlegu ofbeldi á heimili sínu“. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að 

„einkenni kvíða og þunglyndis meðal þátttakenda voru algengari í samanburði við börn sem ekki 

hafa búið við ofbeldi á heimili“. Jafnframt að ekki hafi verið marktækur munur á börnum sem 

hafi upplifað ofbeldi persónulega og þeim er voru vitni að slíku ofbeldi gagnvart öðrum aðilum á 

heimilinu.233 Þar með er fremur ljóst að ofbeldi í nánum samböndum innan veggja heimilisins 

hafi að öllum líkindum meiri áhrif ekki bara á þolandann heldur einnig þau börn sem búa á 

heimilinu. Því þætti eðlilegt að yfirvöld hafi afskipti af ofbeldi í nánum samböndum, ekki aðeins 
                                                             
229 Þskj. 547, 401 lögþ. 2015-16, bls. 11-13 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
230 Þskj. 547, 401 lögþ. 2015-16, bls. 12 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
231 Ráðstefna um ofbeldi og börn, erindi hjá Öldu Hrönn Jóhannsdóttur: „Rúmlega 1300 börn búa við ofbeldi“, 
https://www.mbl.is. 
232 Rannsóknin var lokaverkefni hennar til MS-gráðu við sálfræðideild Háskóla Íslands, Lucinda starfar á þeim tíma 
er ritgerðin var í smíðum sem sálfræðingur hjá sveitarfélaginu Árborg. 
233 Börn sem búa við heimilisofbeldi á Íslandi, bls. 5.  
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fyrir þolanda heldur einnig börnin sem á heimilinu búa, sem eru einnig þolendur ofbeldisins, 

hvort sem þau eru beitt ofbeldinu, verða vitni af því eða búa á heimili þar sem slíkt ofbeldi á sér 

stað. 

4.1.6 Ítrekunarheimild, refsilækkun og refsibrottfallsástæða 218. gr. c hgl. 
Í 218. gr. c hgl. er að finna ítrekunarheimild234 (1. mgr.), refsilækkunarástæðu235 (2. og 3. mgr.) 

og eftir aðstæðum refsibrottfallsástæðu236 (3. mgr.). Ákvæðið hljóðar svo:  
 218. gr. c 

Nú hefur sá, sem dæmdur er sekur um brot á [217., 218. eða 218. gr. a], áður sætt refsingu 
samkvæmt þeim greinum eða honum hefur verið refsað fyrir brot, sem tengt er að öðru leyti við 
vísvitandi ofbeldi, og má þá hækka refsingu allt að helmingi. 
 Samþykki til líkamsárásar veldur því, að refsingu, sem ella væri unnið til, má lækka. Nú varðar 
verknaður við 217. gr., og verður þá ekki refsað, þegar samþykki liggur fyrir.  
 Nú er líkamsárás unnin í áflögum eða átökum milli þess, sem henni veldur, og þess, sem misgert 
er við, og er þá heimilt að lækka refsingu eða jafnvel láta hana falla niður, þegar verknaður á undir 
217. gr. Sama er, ef sá, sem verður fyrir tjóni, á upptök eða átökum með árás, ertingum eða líku. 

 
 Í greinargerð með frumvarpi með breytingarlögum nr. 22/1955 um breytingu á hgl. var 

umrædda grein lögfest sem nýmæli inn í hgl., þá sem 218. gr. a hgl.237 Í greinargerð með 

frumvarpi með breytingarlögum nr. 22/1955 kemur meðal annars fram að forsendur sem lágu að 

baki ítrekunarreglunni í 1. mgr. 218. gr. c hgl. voru að líkamsárásir og ofbeldi væru meinleg brot 

gagnvart þolendum og þjóðfélaginu í heild sinni. Því var lagt til að lögfest yrði ítrekunarregla 

sem heimilaði hækkun refsingar. Hvað varðaði 3. mgr. ákvæðisins þá kom fram í framangreindu 

frumvarpi að hún ætti aðeins við 217. gr. hgl. en ekki 218. gr. sömu laga. Í greinargerðinni segir 

svo: „Heimildir þessar eiga einnig við að efni til ef sá, sem verður fyrir tjóni, á upptök að átökum 

með árás, ertingum eða líku“.238 Í dómaframkvæmd virðist vera fremur algengt að meintur 

gerandi í ofbeldissambandi telji að 3. mgr. 218. gr. c hgl. eigi við. Sem dæmi mætti nefna tvo 

Hæstaréttardóma. Í fyrri neðangreindum dómi er fallist á í Hæstarétti að ákvarða refsingu með 

hliðsjón af 3. mgr. 218. gr. c. hgl., en í seinni dóminum hafði héraðsdómur hliðsjón af umræddu 

                                                             
234 Ítrekunarheimild er: „Ákvæði í lögum sem heimilar að láta refsiákvörðun vegna eldra afbrots hafa áhrif til 
aukinnar refsingar eða annarra viðbótarviðurlaga fyrir síðar framið brot sama manns“. Lögfræðiorðabók, bls. 215. 
235 Refsilækkunarástæða er: „Tiltekin lögmælt ástæða sem heimilar dómara að færa refsingu þá sem í lögum er lögð 
við broti niður úr lágmarki því sem þar er ákveðið eða jafnvel fella hana niður að öllu leyti“. Lögfræðiorðabók, bls. 
337.  
236 Refsibrottfallsástæður eru: „Tilteknar lögmæltar ástæður til að fella niður refsingu að öllu leyti, til komnar fyrir 
dómsuppkvaðningu en annað hvort fyrir eða eftir framningu brots“. Lögfræðiorðabók, bls. 336. 
237 Alþt. 1980-81, A-deild, bls. 331. Með breytingarlögum nr. 83/2005 á hgl. og síðar breytingarlögum nr. 23/2016 á 
hgl. varð framangreint ákvæði að 218. gr. c hgl. 
238 Alþt. 1980-81, A-deild, bls. 331. 
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ákvæði við ákvörðun refsingar, en Hæstiréttur var taldi að skilyrði ákvæðisins væru ekki uppfyllt 

og féllst því ekki ákvarða refsingu með hliðsjón af 3. mgr. 218. gr. c hgl.  
 Hrd. 18. desember 2008 (431/2008) 

M var ákærður fyrir brot gegn 1. mgr. 217. gr. hgl. með því að hafa ráðist á K, fyrrum maka, á 
heimili hennar og gripið í hár hennar, hárreytt hana og fellt á gólfið og eftir að hún hafi staðið upp 
tekið hana kverkataki og ýtt upp við vegg. Við þetta hlaut K eymsli yfir hægri kjálkalið, eymsli í 
hnakka, hárlos og marbletti víðsvegar um líkamann. K og M voru ekki sammála um aðdraganda og 
upphaf átakanna. Samkvæmt K hafi M komið á heimili hennar og ásakað hana um framhjáhald, 
hann hafi verið mjög æstur en K bað hann um að fara, sem hann virti að vettugi. Hún hafi þá orðið 
hrædd við M og öskrað á hann, en þá hafi hann ráðist á hana. Að sögn M hafi aðdragandi átakanna 
verið samskiptaörðugleikar við K, en K, hafi ögrað og hótað honum og síðan ráðist á sig. Hann hafi 
brugðist við með því að snúa hana niður og halda henni á gólfinu. M játaði háttsemi sína skýlaust 
með framagreindum fyrirvara. Í niðurstöðum héraðsdóms er ekki vikið að 3. mgr. 218. gr. b hgl. 
(sem nú er 3. mgr. 218. gr. c hgl.), en ákærði var sakfelldur samkvæmt ákæru. Refsing var ákvörðuð 
hæfilega fangelsi í fjóra mánuði. Í niðurstöðum Hæstaréttar kvað á um annan tón, en við ákvörðun 
refsingar var höfð hliðsjón af 2. málsl. 3. mgr. 218. gr. b hgl. Í dóminum segir svo: „Af hálfu 
ákæruvalds hefur verið fallist á þá málsvörn ákærða að aðdragandi árásarinnar hafi verið erfiðleikar 
í samskiptum hans og konunnar og hafi hún ögrað sér og hótað“. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu 
Héraðsdóms að öðru leyti með vísan til forsendna. Refsing var ákvörðuð hæfilega fangelsi í fimm 
mánuði í Hæstarétti. 

 
 Í tengslum við aðdraganda árásarinnar í framangreindum dómi, þykir höfundi fremur 

athugavert að refsilækkunarástæðu, sem er nú 3. mgr. 218. gr. c hgl., hafi verið beitt við 

ákvörðun refsingar í Hæstarétti. Í greinargerð með ákvæðinu eru skilyrði fyrir beitingu 

refsilækkunarástæðunnar að líkamsárás sé unnin í áflogum eða átökum. Það verður að teljast 

vafasamt að hægt sé að beita refsilækkunarástæðunni í ofbeldissambandi, sérstaklega þegar litið 

er til þess valdaójafnvægis sem ríkir milli kynjanna og þar sem ofbeldi er í sjálfu sér refsivert. En 

ákæruvaldið féllst hins vegar á þá málsvörn sem virðist meðal annars vera ástæða þess að 

refsilækkunarástæðu hafi verið beitt.  
Hrd. 16. október 2008 (273/2008) 
M var ákærður fyrir líkamsárás og heimilisofbeldi gagnvart K, fyrrverandi eiginkonu sinni, með því 
að hafa ráðist að K með hnefahöggum í andlitið, tekið hana kverkataki og barið höfði hennar við 
eldhúsglugga í íbúð þeirra. Við þetta hlaut K margs konar yfirborðsáverka víðsvegar um líkamann, 
opið sár og mar á bæði augnlok og augnsvæði. Framangreind háttsemi samkvæmt ákæru taldist falla 
undir 217. gr. hgl. Að sögn M hafi aðdragandi atviksins verið umræður milli þeirra um skilnað. 
Umræðurnar hefðu leitt til rifrildis sem braust síðar út í átökum milli þeirra. M og K bar ekki saman 
um aðdraganda atviksins. Að sögn M hafi K byrjað slagsmálin með því að hafa slegið M utan undir, 
en K hafi ekki kannast við að hafa slegið hann utan undir. Í niðurstöðum héraðsdóms kom fram að 
M játaði að hafa slegið og sparkað í K, þó með þeim fyrirvara að K hafi átt upptök slagsmálanna 
með kinnhesti. M krafðist því að refsing yrði felld niður með vísan í 3. mgr. 218. gr. b hgl. (nú 3. 
mgr. 218. gr. c hgl.). Í niðurstöðu héraðsdóms var ekki fallist á niðurfellingu refsingar á grundvelli 
3. mgr. 218. gr. b hgl. Þó var refsing ákvörðuð með hliðsjón af umræddu ákvæði. Með vísan til 
áverkavottorðs frá bráða- og slysamóttöku var talið sannað að M hafi gerst sekur um framangreinda 
háttsemi. Jafnframt var kröfu hans um að fella niður refsingu hafnað með vísan til þess að ekkert 
hafi komið fram í gögnum málsins sem benti til þess að áverkar K hafi stafað af öðru en átökum 
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þeim sem fyrir lágu í málinu. Því var talið í héraðsdómi að M hafi gerst sekur um framangreinda 
háttsemi og háttsemi hans var réttilega talin falla undir 1. mgr. 217. gr. hgl. Í niðurstöðum 
héraðsdóms er ekki vísað til 3. mgr. 70. gr. hgl. við ákvörðun refsingar. Í Hæstarétti var niðurstaða 
héraðsdóms óröskuð. Þó féllst Hæstiréttur ekki á að skilyrði væru með þeim hætti að hægt væri að 
beita 3. mgr. 218. gr. b hgl. Varðandi 3. mgr. 70. gr. hgl. var tekið fram að: „Þegar atvik máls eru 
virt og þar sem hér er um einstakt tilvik að ræða verður ákvæði 3. mgr. 70. gr. almennra 
hegningarlaga, sbr. 1. gr. laga nr. 27/2006 ekki beitt til refsiþyngingar“. Refsing var hæfilega 
ákvörðuð tveggja mánaða fangelsi.  

 
 Engan frekari rökstuðning var um að ræða af hverju Hæstiréttur taldi að 3. mgr. 218. gr. c hgl. 

ætti ekki við í Hrd. 16. október 2008 (273/2008), að öðru leyti en að ekki væru skilyrði til að 

beita ákvæðinu til refsilækkunar eða refsibrottfalls. En skilyrði fyrir beitingu 3. mgr. 218. gr. c 

hgl. er að líkamsárás sé unnin í áflogum eða átökum. Því mætti álykta sem svo að Hæstiréttur 

hafi talið að þolandi hafi ekki átt upptök að átökum með árás, ertingum eða annars konar 

háttsemi, í samræmi við greinargerð með frumvarpi með breytingarlögum nr. 22/1955 á hgl.  

 Ekki er um langan tíma að ræða á milli annars vegar Hrd. 16. október 2008 (273/2008) og 

Hrd. 18. desember 2008 (431/2008), en þó virðist sem svo að ekki sé sami skilningur á beitingu 

3. mgr. 218. gr. c hgl. Höfundur telur að 3. mgr. 218. gr. c hgl. geti varla átt við þegar kemur að 

kynbundnu ofbeldi í nánum samböndum. Þau tilvik sem eiga sér stað geta átt dýpri rætur að reka 

heldur en birtist í umræddum atvikum.  

4.1.7 Manndráp 211. gr. hgl.  
Síðast en ekki síst mætti nefna 211. gr. hgl. um manndráp, sem ásamt framangreindum ákvæðum 

er í kafla XXIII. hgl. Í 211. gr. hgl. kemur fram að hver sem sviptir annan mann lífi, skal sæta 

fangelsi, ekki skemur en 5 ár, eða ævilangt. Líkt og annað ofbeldi, getur manndráp einnig átt sér 

stað milli aðila í nánu sambandi. Frá árinu 2003 hafa orðið 24 manndráp á Íslandi, helmingur 

þeirra mála falla undir skilgreiningu lögreglu á heimilisofbeldi. Í 9 af 24 málum, eða 38%, voru 

aðilar í nánum tengslum samkvæmt skilgreiningu lögreglu.239 Höfundur hefur ekki upplýsingar 

um hlutföll kyns milli gerenda og þolenda í framangreindri tölfræði.  

 Sem dæmi um kynbundið ofbeldi í nánum samböndum sem leiddi til manndráps mætti nefna 

þrjá dóma. Höfundur valdi neðangreinda dóma til að sýna dæmi um kynbundið ofbeldi í nánum 

samböndum. Taka ber fram að það geti þótt vafasamt að þriðja tilvikið gæti talist falla undir náið 

samband í skilningi 218. gr. b hgl., þar sem karl myrti konu sem hann hafði einu sinni stundað 

kynlíf með. Þó þykir höfundi tengsl þeirra vera með þeim hætti að einhvers konar samband hafi 

                                                             
239 Sjá fylgiskjal IV.  
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verið á milli þeirra, þó það myndi ekki endilega falla undir 218. gr. b hgl., þá er um kynbundið 

ofbeldi gagnvart konu að ræða.  
Hrd. 1992, bls. 363 (460/1991) 
M var ákærður fyrir tilraun til manndráps með því að hafa aðfaranótt mánudagsins 3. júní 1991 
slegið K, eiginkonu sína, í ennið með kúluhamri þar sem hún lá sofandi í sófanum á heimili þeirra. 
Auk þess fyrir að hafa lagt plastpoka yfir andlit hennar og troðið honum upp í munn hennar. Við 
þetta hlaut K kúlu og marblett á enni, rispur og marbletti víða um líkamann. Einnig hafi K fengið af 
öllum líkindum vægan heilahristing. Taldist þetta samkvæmt ákæru varða við 211. gr., sbr. 20. gr. 
hgl. en til vara við 2. mgr. 218. gr. hgl. Málsatvik voru þau að umrædda nótt, hafi M ætlað að vera 
erlendis, en sú hafi ekki orðið raunin. Í stað þess fór M á heimili þeirra, læsti börnin sem á heimilinu 
voru í herbergi sínu, og réðst því næst á K með grímu, hanska og húfu á höfði með framangreindum 
hætti. Að sögn K hafi aðdragandi árásarinnar verið skilnaður milli hjónanna, en M hafði verið mjög 
ósáttur við skilnaðinn. M kvaðst hafa verið að hrekkja eiginkonu sína því hún hafi verið leiðinleg 
við hann mánuði fyrir atvikið. Af þeim ástæðum hafi hann „danglað“ hamrinum laust í enni hennar. 
Að mati læknisins á slysadeild hafi höggið verið nokkuð þungt, en ekki hafi verið grunur um 
höfuðkúpubrot. M neitaði að hafa ætlað að ráða K bana með háttsemi sinni, en hann viðurkenndi þó 
að hafa slegið K í ennið með kúluhamri og lagt plastpoka yfir andlit hennar. Í niðurstöðum 
héraðsdóms kom fram að gegn eindreginni neitun M varð að teljast ósannað að hann hafi ætlað að 
svipta K lífi, því var hann sýknaður af broti gegn 211. gr., sbr. 20. gr. hgl. Hann var hins vegar 
sakfelldur fyrir brot gegn 2. mgr. 218. gr. hgl. vegna hættulegrar aðferðar og tækis við verknað. 
Jafnframt taldist aðferð M fólskuleg og frásögn hans um margt afar ótrúverðug og fjarstæðukennd. 
Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms. Þó ólíkt héraðsdómi þótti Hæstarétti hæfileg refsing 
níu mánaða fangelsi í stað 18 mánaða fangelsis, með tilliti til gæsluvarðahalds og frelsissviptingar 
ákærða í samtals 79 daga sem kom til frádráttar refsivistinni sbr. 76. gr. hgl.  

 
 Málsatvik eru frekar athyglisverð að mati höfundar, auk niðurstöðu dómsins. Aðdragandi 

atviksins var skilnaður milli hjónanna, en eiginmaðurinn sem kvaðst vera í Amsterdam var 

skyndilega ekki þar, heldur nýbúinn að læsa hurðum í herbergi dætranna, og kominn að heimili 

þeirra með grímu, hanska og húfu á höfðu til að „hrekkja“ eiginkonu sína. Þegar 

rannsóknarlögreglumaður kom á vettvang var ákærði búinn að setja plastpokann ofan í kassa í 

bílskúrnum. Að mati læknisins hafi verið um að ræða fremur þungt högg en ekki nægilegt til að 

brjóta höfuðkúpu hennar, þrátt fyrir að minniháttar áverkar hafi hlotist af, en hamarinn sem hann 

notaði vó 989 gr. Að mati höfundur virðist þetta hljóma að miklu leyti eins og tilraun til 

manndráps með skipulögðum hætti, með þeim fyrirvara að höfundur hefur aðeins lesið dóminn 

en ekki séð gögn eða skýrslutökur í málinu. Umrædd háttsemi fari langt fram úr því að teljast 

vera hrekkur. Jafnframt ber að taka fram að í héraðsdómi var tekið mið af þeim tíma sem ákærði 

var í gæsluvarðhaldi og frelsissviptur, en samt sem áður var refsing ákveðin 18 mánuðir. Með 

svipuðum rökum ákvarðaði Hæstiréttur refsingu hæfilega níu mánaða fangelsisvist. Auk þess er 

tekið fram að refsing hafi verið ákvörðuð með hliðsjón af þeirri miklu röskun á högum ákærða án 

þess að gera frekari grein fyrir hvers konar röskun var um að ræða. 
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 Hrd. 23. febrúar 2006 (408/2005) 
M var ákærður fyrir manndráp með því að hafa brugðið þvottasnúru um háls K, eiginkonu sinnar, á 
heimili þeirra og þrengja að hálsi hennar með þeim afleiðingum að K lést af völdum kyrkingar. 
Málavextir voru þeir að lögreglu var tilkynnt um að manndráp hefði átt sér stað í Kópavogi. Þegar 
lögreglumenn mættu á vettvang var M á stigaganginum fyrir utan íbúð sína. M var í greinilegu 
uppnámi og kvaðst hafa myrt eiginkonu sína sem lá á gólfinu í forstofu íbúðarinnar, en börn þeirra 
voru sofandi inni í íbúðinni. Í héraðsdómi kemur fram að skilnaður hafi verið yfirstandandi. Að 
sögn M hafi K vakið hann með band um hálsinn og greint frá að hún væri orðin leið á lífinu, hataði 
börnin sín og ætti ekki skilið að eiga þau. Því næst hafi K greint M frá framhjáhaldi og þrengt 
bandið að hálsinum. Að sögn M hafi K sagt við hann „leyfðu mér að deyja“. Hann kvaðst því næst 
hafa misst stjórn á sér eftir að hafa heyrt um framhjáhald hennar, hann hafi því tekið í bandið og 
hert fast að hálsi hennar. Jafnframt kvað M eftir spurningu ákæranda að það hafi orðið átök, hann 
útilokaði það ekki að K hafi kallað á hjálp. M var spurður hvort hann hafi ráðist á K og banað henni 
vegna afbrýðissemi og ósættis vegna skilnaðar þeirra. M ítrekaði að K hafi beðið hann um að gera 
þetta, afbrýðissemin hafi mögulega spilað þar inn í, en það hafi samt verið þannig „að hann hafi gert 
allt til að [K] myndi líða vel“. Jafnframt hafi þau að sögn M verið að reyna laga samband þeirra. 
Vitni kvaðst hafa vaknað umrædda nótt við skelfingar- og angistaróp í konu, en vitnið gerði sér ekki 
grein fyrir hvaðan hljóðið var að koma. Að sögn vitnisins hafi kona öskrað ítrekað „láttu mig vera“. 
Þá að mati tæknideildar lögreglunnar hafi ummerki á vettvangi og ákoma á líki K bent til þess að 
átök hafi átt sér stað milli K og M. Í niðurstöðu héraðsdóms kom fram að ákomur á líki K, ummerki 
í íbúðinni og framburður nágrannakonu hafi bent til þess að átök hefðu átt sér stað skömmu fyrir 
dauða K, sem jafnframt fékk stoð í krufningarskýrslu og framburði réttarmeinafræðings um að 
harkaleg átök hafi verið að ræða. Segir svo í héraðsdómi: „Þegar allt er virt sem á undan var gengið 
og lýst hefur verið hér að framan verður að telja að ákærður hafi orðið reiður, afbrýðisamur og 
niðurlægður og fer ekki á milli mála að hann er í andlegu ójafnvægi og ráðvilltur umrædda nótt“. Þá 
þótti frásögn M um að K hafi ætlað að fremja sjálfsvíg ekki hafa við nein rök að styðjast. Með vísan 
til meðal annars þess sem að framan greinir taldi héraðsdómur að M hafi hlotið að gera sér grein 
fyrir að K myndi hljóta bana af háttseminni, þar af leiðandi var verknaður felldur undir 211. gr. hgl. 
Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms að ákvörðun refsingar frátaldri, en refsing var hæfilega 
ákveðin 11 ára fangelsi.   

 
 Í niðurstöðum héraðsdóms var einnig tekið fram að framburður ákærða varðandi ætlaða 

sjálfsvígstilraun þolanda hafi verið ótrúverðugur. Þó yrði frásögn hans um að þolandi hafi skýrt 

honum frá kynferðislegum samskiptum sínum við aðra menn ekki vísað á bug. Það var því mat 

héraðsdóms að fyrirfram mótaður ásetningur um að bana henni, væri ósannaður, heldur hafi verið 

um „skyndiásetning“ að ræða, sem hafi mótast rétt fyrir atvikið. Í ákvörðun refsingar var tekið 

fram að hann hafi unnið verknaðinn í mikilli geðshræringu, reiði og geðæsingu, því var 

refsilækkunarheimild 4. tölul. 1. mgr. 74. gr. og 75. gr. hgl., beitt við ákvörðun refsingar. 

Ákvörðun refsingar var staðfest í Hæstarétti.  
Hérd. Rvk. 18. apríl 2018 (S-722/2017) 
M var ákærður fyrir manndráp með því að hafa veist að K, konu sem hann hafði stundað kynmök 
með í eitt skipti, með ofbeldi, slegið hana ítrekað í andlit og höfuð með glerflöskum og slökkvitæki, 
einnig hert kröftuglega að hálsi hennar, með þeim afleiðingum að K lést vegna röskunar á 
blóðstreymi til heila vegna margra högg- og skurðáverka á höfði sem ollu mörgum áverkum á 
hörundi, brotum á höfuðkúpu og kúpugrunni ásamt blæðingu innan höfuðkúpu. Auk þess hlaut hún 
punktblæðingar í táru og glæru augnloka og í innanvert munnhol og blæðingar í hálsvöðva. 
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Málavextir voru þeir að fyrir um tveimur mánuðum fyrir atvik hafi M og K kynnst og haft kynmök, 
en K hafi slitið samskiptum eftir það. Að sögn M hafi ást hans vaknað við fyrstu sýn. Umræddan 
dag hafi hann beðið eftir henni í nágrenni við heimili hennar. Þegar K svaraði ekki skilaboðum hans 
ákvað hann að fara heim til hennar. M hefði komist inn í íbúð hennar þegar nágranni hennar opnaði 
fyrir honum. M kvaðst hafa farið inn í svefnherbergi hennar og komið auga á tvenn skilaboð í tölvu 
hennar, meðal annars skilaboð frá ‘þeldökkum manni’ frá Afríku. M varð reiður vegna þessa og hóf 
að drekka áfengi. Að sögn M hafi K þá komið inn í herbergið, henni hafi brugðið við að sjá hann, 
en M kvaðst hafa slegið hana með lófa í andlitið tvisvar sinnum til að ‘hegna’ fyrir samskipti hennar 
við mennina. Að sögn M hafi K leyft fólki að elska sig án þess að fá ástina endurgoldið. Hún hafði 
verið að skemmta sér með flóttafólki, en ekkert skeytt um ástina. M bað K jafnframt að hitta engan 
annan en sig. Þetta hafi að sögn M verið aðdragandi atviksins. Í niðurstöðu héraðsdóms var talið að 
það væri hafið yfir allan vafa að M hafi veist að K, sérstaklega með hliðsjón af því þegar lögregla 
mætti á vettvang, en M var standandi alblóðugur yfir K þegar lögregla kom fyrst á vettvang. Með 
hliðsjón meðal annars af framburði lögreglumanna, skýrslu réttarmeinafræðings og 
blóðferlagreiningu lögreglu sem leiddi atburðarrásina nánar í ljós og framburð nágranna, jafnframt 
upptökur af samtali tilkynnanda við lögreglu sem leiddi í ljós langdregna atburðarrás, þar sem K var 
sífellt að hrópa á hjálp og biðja M um að þyrma sér, var það mat héraðsdóms að M hafi með 
einbeittum ásetningi myrt K með hrottalegum hætti. Með vísan til framangreinds var M sakfelldur 
samkvæmt ákæru fyrir manndráp, sbr. 211. gr. hgl.  
 

 Sem annað dæmi um dóm þar sem manndráp er talið varða kynbundið ofbeldi, mætti nefna 

MDE, Opuz gegn Tyrklandi, 9. júní 2009 (33401/02), sem reifaður var í 2.4.3 kafla. Málavextir 

voru í stuttu máli þeir að eiginmaður K, myrti móður hennar X, eftir að hafa ítrekað beitt K og 

jafnframt X, ofbeldi. En K og X höfðu í nokkur skipti lagt fram kæru gegn honum, en drógu 

kærurnar yfirleitt til baka, meðal annars vegna hótana hans. Eftir ítrekað ofbeldi og áreiti af hálfu 

eiginmanns K, myrti hann móður K. Í niðurstöðum MDE var því slegið föstu að það ofbeldi sem 

K og X hefðu liðið af hálfu eiginmanns K, hafi verið kynbundið ofbeldi, jafnframt að um væri að 

ræða kynbundin mismunun gagnvart konum, sbr. 14. gr. (bann við mismunun) MSE með hliðsjón 

af 2. gr. (réttur til lífs) og 3. gr. (bann við pyndingum) samningsins. Því er ljóst meðal annars 

samkvæmt MDE, Opuz gegn Tyrklandi, 9. júní 2009 (33401/02) að manndráp í kjölfar 

stigvaxandi ofbeldis gagnvart konu af hendi karlmanns sé kynbundið ofbeldi gagnvart konum. 

Jafnframt að ef ríki sinnir ekki jákvæðum skyldum sínum að koma með viðeigandi og skilvirk 

úrræði til að koma til móts við þolendur kynbundins ofbeldi, þá gæti ríkið verið að brjóta gegn 

Mannréttindasáttmála Evrópu.   

4.2 Nálgunarbann og brottvísun af heimili  
Í samræmi við tillögur nefndanna sem skipaðar voru til frekari rannsóknar á ofbeldi í nánum 

samböndum sem farið var í upphafi 4. kaflans, voru lögfest ákvæði um nálgunarbann með 

breytingarlögum nr. 94/2000 á þágildandi lögum um meðferð opinberra mála nr. 19/1991. 

Jafnframt var lögfest í hgl. sérstakt ákvæði um brot á nálgunarbanni í XXV. kafla laganna. 
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Ástæða þess að sett voru ákvæði um nálgunarbann í lög um meðferð opinberra mála var sú að 

talið var að nálgunarbann ætti vel við þvingunarúrræði laganna. Lögfesting ákvæða um 

nálgunarbann var liður í því að bæta réttarstöðu þolenda brota, meðal annars þolenda ofbeldis í 

nánum samböndum. Í frumvarpi til laga um breytingu á lögum um meðferð opinberra mála og 

almennum hegningarlögum er nálgunarbann skilgreint svo: „Í slíku banni felst að sá sem því 

sætir má ekki koma á tiltekinn stað eða svæði eða ónáða með einum eða öðrum hætti þann sem 

verndaður er af banninu“.240  

  Lög nr. 19/1991 voru síðar felld úr gildi og í stað þeirra komu annars vegar lög um meðferð 

sakamála nr. 88/2008 og hins vegar sérstök lög um nálgunarbann nr. 122/2008. Ástæða þess að 

sérstök lög voru sett um nálgunarbann var sú að nálgunarbann var ekki talið hafa þau einkenni 

sem önnur þvingunarúrræði höfðu sem tengdust rannsókn eða meðferð sakamáls og því þótti 

eðlilegra að hafa sérstök lög um það úrræði. Lög nr. 122/2008 voru að mestu leyti svipuð og eldri 

ákvæði um nálgunarbann í lögum um meðferð opinberra mála nr. 19/1991. Helstu breytingarnar 

voru í 1. mgr. 2. gr. frumvarpsins um aðdraganda lögreglu að kröfu um nálgunarbann, jafnframt 

heimildir þess sem að beiðninni kemur. Nánar tiltekið að aðilinn sem gerði beiðni um 

nálgunarbann geti kært ákvörðun lögreglu til æðra stjórnvalds, sbr. 4. málsl. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 

122/2008.241  

 Hinn 23. júní 2011 tóku núgildandi lög nr. 85/2011 um nálgunarbann og brottvísun af heimili 

gildi, og komu lögin í stað laga nr. 122/2008. Með lögum nr. 85/2011 um nálgunarbann og 

brottvísun af heimili er leitast eftir að styrkja réttarstöðu þolenda enn frekar, þá sérstaklega 

þolenda ofbeldis í nánum samböndum. Réttarstaðan þolenda er styrkt með þeim hætti að kveðið 

er á um heimild til að beita annars vegar nálgunarbanni og hins vegar brottvísun af heimili í 

einum lögum. Í athugasemdum við frumvarp laganna er tekið fram með lögunum sé verið að taka 

fram með skýrum hætti að ofbeldi í nánum samböndum sé ekki einkamál fjölskyldunnar, heldur 

samfélagslegt vandamál sem yfirvöld eiga að hafa afskipti af. Úrræðið um brottvísun af heimili er 

í sjálfu sér ekki nýtt af nálinni í íslenskum lögum, en úrræðið hefur verið að finna í einni eða 

annarri mynd í barnaverndarlögum allt frá fyrstu heildarlögunum um barnavernd nr. 43/1932.242 

                                                             
240 Alþt. 1999-00, A-deild, bls. 4521-4522. 
241 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1972.  
242 Þskj. 1225, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 6-9 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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Umrætt ákvæði var í 11. gr. laganna,243 en ekki þykir efni til að fara ítarlega í efni ákvæðisins hér. 

Þó ber að nefna áhugaverð ummæli í athugasemdum við 11. gr. laganna, þar kom fram:  
[...] Þess eru dæmi hérlendis, að t.d. drykkfeldur heimilisfaðir gerspillir svo heimili sínu, að 
fátækrastjórn hefir tekið börn hans brott ofan í vilja móður þeirra, sem þó hafði engan kjark til að 
kæra framferði húsbóndans. Væri hitt sanngjarnara, að hinum seka væri komið á vinnuhæli, ef 
aðvörun kemur ekki að liði.244 

 
 Í núgildandi barnaverndarlögum nr. 80/2002 er úrræðið um brottvísun af heimili að finna í 37. 

gr. laganna. Í 1. málsl. 1. mgr. 37. gr. kemur fram að ef barnaverndarnefnd þykir heilsu eða lífi 

ófædds barns stefnt í hættu eða barni háski búinn af háttsemi eða framferði manns, svo sem 

vegna ofbeldis, ógnana eða hótana eða vegna vímuefnaneyslu eða annars athæfis, getur nefndin 

krafist þess fyrir dómi að viðkomandi verði bannað að koma á tiltekinn stað eða svæði, veita 

eftirför, heimsækja eða setja sjálfan sig með öðrum hætti í samband við barn eða þungaða konu. 

Enn fremur er með sama hætti heimilt að krefjast þess að manni verði bönnuð dvöl á heimili ef 

nefndin telur það nauðsynlegt vegna hagsmuna barns eða þungaðrar konu, sbr. 2. málsl. 37. gr. 

laganna. Hvað varðar reynslu af 37. gr. barnaverndarlaga, þá var hún fremur lítil. Þegar leitað var 

álits hjá barnaverndarnefndum varðandi umrætt ákvæði, þá hafði meirihluti nefndanna lítið að 

segja um ákvæðið, þar sem ekki hefði reynt á ákvæðið hjá þeim. Þær nefndir sem höfðu reynslu 

af ákvæðinu töldu að sú reynsla væri góð.245 Af þessu má leiða að úrræðið um brottvísun af 

heimili hafi virkað þegar notast var við úrræðið, þó af einhverjum ástæðum hafi úrræðið ekki 

verið virkt í framkvæmd og því sjaldan reynt á það. Því er fremur ljóst að einhverjar breytingar 

þurfa að eiga sér stað til að virkja úrræðið um brottvísun af heimili enn frekar.  

4.2.1 Skilgreiningar og skilyrði fyrir beitingu  
Nálgunarbann er skilgreint í 1. gr. laga nr. 85/2011, en þar kemur fram að nálgunarbann séu þau 

tilvik þegar manni er bannað að koma á tiltekinn stað eða svæði, veita eftirför, heimsækja eða 

setja sig með öðru móti í sambandi við annan mann. Skilgreiningin á hugtakinu er sú sama og í 

eldri lögum um nálgunarbann nr. 122/2008. Fram kemur í frumvarpi með lögum nr. 85/2011, að 

                                                             
243 Í 11. gr. laga nr. 43/1932 kom fram að þegar barnaverndarnefnd væri kunnugt um að heimilismaður, þar sem börn 
væru, spillti heimilinu með ofdrykkju eða öðru ósæmilegu athæfi, væri nefndinni skylt að vanda alvarlega um við 
manninn. Bæru ítrekaðar umvandanir engan árangur, bæri nefndinni að fela viðkomandi valdsmanni að rannsaka 
framfeðri mannsins á heimilinu og hver áhrif það hefði á hagi þeirra barna sem þar dveldust. Væri það talið ljóst að 
börnum væri háski búinn af framferði heimilismannsins, en þeim gæti annars liðið vel á heimilinu, var valdsmanni 
gert skylt, í samráði við barnaverndarnefnd, að gera ráðstöfun til þess að tryggja hag barnanna, og í því skyni var 
honum heimilað að víkja manninum burt af heimilinu um stundarsakir, eða um lengri tíma, bætti hann ekki ráð sitt.  
244 Þskj. 1225, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 9-10 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
245 Þskj. 1225, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 10 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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aðferðirnar til að hafa samband við þolanda séu ekki tæmandi taldar, því samskiptahættir geta 

tekið breytingum með tímanum.246  

 Skilyrði um beitingu nálgunarbanns koma fram í 4. gr. laga nr. 85/2011. Þar kemur fram að 

heimilt sé að beita nálgunarbanni ef a) rökstuddur grunur er um að sakborningur hafi framið 

refsivert brot eða raskað á annan hátt friði brotaþola, eða b) hætta er á að viðkomandi brjóti gegn 

brotaþola skv. a-lið. Við mat á hvort beita eigi nálgunarbanni kemur til skoðunar fyrri háttsemi 

geranda, samskipti geranda við þann sem vernda á með nálgunarbanninu, jafnframt „[...] fyrri 

afbrot, hótanir, ögranir og önnur samskipti sem veitt geta rökstudda vísbendingu um það sem 

kann að vera í vændum“. Þá er tekið fram í frumvarpi er varð að lögum nr. 85/2011 að 

smávægilegur ami sé ekki nægjanlegur til að nálgunnarbanni sé beitt.247 Ekki eru því gerð frekari 

skil hvaða háttsemi teljist falla undir smávægilegan ama í umræddu frumvarpi.  

 Úrræðið um brottvísun af heimili er skilgreint í 2. gr. sömu laga. Þar kemur fram að með 

brottvísun af heimili sé átt við þau tilvik þegar manni er vísað brott af heimili sínu eða dvalarstað 

og honum bannað að koma þangað aftur í tiltekinn tíma. Í framangreindu frumvarpi kemur fram 

að hvorki væri ástæða til að einskorða úrræðið við lögheimili né heimili geranda, þar sem gerandi 

gæti talist vera ógnandi á öðrum stöðum en lögheimili sínu, svo sem dvalarstað sínum, jafnvel þó 

um skamman tíma væri að ræða. Lögfesting úrræðisins er, samkvæmt athugasemdum við 

frumvarpið, hluti af aðgerðum yfirvalda til að útrýma kynbundnu ofbeldi, í þeim skilningi að 

grípa inn í meðal annars þegar kynbundið ofbeldi í nánum samböndum er að eiga sér stað. 

Úrræðið um brottvísun af heimili á sér fyrirmynd í svokallaðri austurrísku leið, en um er að ræða 

lög sem tóku gildi í Austurríki 1. maí 1997.248 Austurríska leiðin beinir athygli að öryggi og 

vernd þolenda kynbundins ofbeldis í nánum samböndum. Í þeim skilningi að austurríska leiðin 

veitir lögreglu frekari úrræði til að veita þolendum skilvirkari vernd, meðal annars nálgunarbann 

og brottvísun af heimili sem kemur í veg fyrir að gerandi geti farið inn á ákveðið svæði.249  

 Þá koma skilyrði um beitingu brottvísunar af heimili fram í 5. gr. laga nr. 85/2011. Nánar 

tiltekið er heimilt að beita brottvísun af heimili ef rökstuddur grunur er um að sakborningur hafi 

framið refsivert brot gegn ákvæðum XXII.-XXIV. kafla almennra hegningarlaga og/eða 108. gr., 

233. gr., 233. gr. b, 253. gr. og/eða 257. gr. hgl. og verknaður hefur beinst að öðrum sem er 

                                                             
246 Þskj. 1225, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 13 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
247 Þskj. 1225, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 14 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
248 Þskj. 1225, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 8-19 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
249 Birgitt Haller, Christa Pelikan og Petra Smutny: „The Austrian Protection against Domestic Violence Act 1996“, 
bls. 37.  
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honum nákominn og tengsl þeirra þykja hafa aukið á grófleika verknaðarins, enda varði brotið 

fangelsi allt að sex mánuðum, eða hætta er á að viðkomandi brjóti gegn brotaþola skv. a. lið 

ákvæðisins. Heimilt er að beita brottvísun af heimili samhliða nálgunarbanni, sbr. 2. mgr. 5. gr. 

laga nr. 85/2011. Tekið er fram í frumvarpi er varð að lögum nr. 85/2011 að líta eigi til 

sambærilegra sjónarmiða og þegar metið er hvort beita eigi nálgunarbanni. Þá getur eftirfarandi 

haft sérstaka þýðingu þegar metið er hvort beita eigi brottvísun af heimili „[...] ef viðkomandi 

hefur áður gerst brotlegur um sambærileg brot gegn öðrum sem á þeim tíma þegar brotið var 

framið féll undir þá skilgreiningu að teljast honum nákominn“. Jafnframt er tekið fram hversu 

íþyngjandi úrræðið er fyrir geranda, því þurfi að gera kröfu um að „[...] sterkar vísbendingar séu 

fyrir hendi um að viðkomandi muni brjóta gegn einhverju þeirra ákvæða hegningarlaga sem 

tiltekin eru í 1. mgr. ákvæðisins“.250 Ekki er gerð nánari grein fyrir því í frumvarpi er varð að 

lögum nr. 85/2011 hvað teljist falla undir hugtakið sterkar vísbendingar.  

4.2.2 Meðalhófsreglan 
Þá verður nálgunarbanni og/eða brottvísun af heimili aðeins beitt þegar ekki þykir sennilegt að 

friðhelgi brotaþola verði vernduð með öðrum og vægari hætti. Skal þess þá gætt að ekki sé farið 

strangar í sakirnar en nauðsyn ber til, sbr. 1. mgr. 6. gr. laganna. Hér er um að ræða 

meðalhófsreglu sem er í samræmi við framkvæmd í Danmörku, Noregi og Svíþjóð. Í frumvarpi 

er varð að lögum nr. 85/2011 kemur fram að líta megi til sömu atriða og í 4. gr. og 5. gr. laganna 

þegar athuguð er háttsemi geranda. Þá geti það haft sérstaka þýðingu við matið „[...] hvort 

viðkomandi hafi áður verið gert að sæta nálgunarbanni eða brottvísun eða hvort öðrum úrræðum 

hafi áður verið beitt í stað þess að beita nálgunarbanni eða brottvísun“.251 Þá kemur fram í 2. mgr. 

6. gr. sömu laga að við mat skv. 1. mgr. 6. gr. laganna sé heimilt að líta til þess hvort 

sakborningur hafi áður þurft að sæta nálgunarbanni og/eða brottvísun af heimili sem og þess 

hvort háttsemi hans á fyrri stigum hafi verið þannig að hætta sé talin á að hann muni fremja 

háttsemi sem lýst er í 4. gr. og 1. mgr. 5. gr. laganna.  

 Ekki er gerð nánari grein fyrir því í umræddu frumvarpi hvers konar úrræði teljast vera 

vægari. Þó hefur lögregla reynt á yfirlýsingu sem kemur meðal annars fram í úrskurði 

Landsréttar252 Lrd. 1. mars 2018 (224/2018) sem varðaði staðfestingu á nálgunarbannskröfu. Í 

málinu taldi lögreglustjóri að friðhelgi þolanda brotsins gæti ekki verið vernduð með öðrum og 
                                                             
250 Þskj. 1225, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 14-15 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
251 Þskj. 1225, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 15 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
252 Hér eftir verður skammstöfunin Lrd. notuð um dóma og úrskurði Landsréttar. 
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vægari hætti „[...] sérstaklega í ljósi þess að kærði [hafði] nýlega neitað að skrifa undir 

yfirlýsingu þess efnis að hann muni láta hana í friði“. Fallist var á kröfu lögreglustjóra um 

nálgunarbann í héraðsdómi meðal annars vegna umræddra yfirlýsingar. Farið verður betur í 

málavexti í kafla 4.2.6 um dómaframkvæmd. Út frá framangreindum úrskurði má telja að 

yfirlýsingin teljist vera vægara úrræði í skilningi 1. mgr. 6. gr. laga nr. 85/2011. Lögregla telst því 

hafa beitt vægari úrræði með því að gefa geranda kost á að skrifa undir umrædda yfirlýsingu. Þar 

af leiðandi væru skilyrði 1. mgr. 6. gr. laganna uppfyllt, hvort sem gerandi hafi skrifað undir, 

neitað að skrifa undir eða virt yfirlýsinguna að vettugi.  

4.2.3 Beiðni um nálgunarbann og/eða brottvísun af heimili 
Þeir aðilar sem borið geta fram beiðni til lögreglu um að aðili sæti nálgunarbanni og/eða 

brottvísun af heimili er sá aðili sem misgert er við, brotaþoli, fjölskylda hans eða annar honum 

nákominn, sbr. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 85/2011. Sömu heimild hefur lögráðamaður brotaþola, aðili 

fyrir hönd félagsþjónustu og/eða barnaverndarnefndar í sveitarfélagi þar sem viðkomandi er 

búsettur, sbr. 2. mgr. 3. gr. laganna. Auk þess getur lögreglustjóri að eigin frumkvæði tekið mál 

til meðferðar samkvæmt lögunum ef hann telur ástæðu til, sbr. 3. mgr. 3. gr. sömu laga. Varðandi 

3. mgr. 3. gr. laganna, kemur fram í frumvarpi er varð að lögum nr. 85/2011 að það væri talið rétt 

að: 
[...] kveða skýrlega á um slíka heimild enda geta komið upp tilvik, sérstaklega þegar um er að ræða 
brottvísun af heimili, þar sem brotaþoli sjálfur treystir sér ekki til þess að óska eftir brottvísun vegna 
hræðslu við þann sem óskað er brottvísunar á. Er lögreglustjóra þannig falið að meta hvort aðstæður 
séu með þeim hætti að heimilisfólki stafi hætta af viðkomandi dvelji hann áfram á heimilinu.253  

 
 Heimild lögreglu til að bera fram kröfu um nálgunarbann var áður í lögum nr. 122/2008. Í 

frumvarpi er varð að lögum nr. 122/2008 kom fram, á sama hátt og í lögum nr. 19/1991 um 

meðferð opinberra mála, að ekki hafði verið lýst frekar hvaða aðdraganda krafa um nálgunarbann 

gat átt „[...] en af augljósum ástæðum er [krafan] að jafnaði sett fram að undangenginni beiðni 

þess sem sætt hefur ógn eða ónæði af hendi annars manns, þótt lögregla geti einnig borið fram 

kröfu að eigin frumkvæði“.254 Framangreind heimild lögreglu um að leggja fram kröfu um 

nálgunarbann af sjálfsdáðum kom meðal annars fram í verklagsreglum ríkislögreglustjóra um 

meðferð og skráningu mála um ofbeldi í nánum samböndum frá árinu 2005. Í j-lið 7. gr. 

verklagsreglnanna kom fram að ef lögregla taldi ástæðu til að þolandi treysti sér ekki til að leggja 

                                                             
253 Þskj. 1225, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 13-14 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
254 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1973. 



	   74 

fram beiðni um nálgunarbann, t.d. vegna ótta við geranda, gæti hún af sjálfsdáðum lagt kröfuna 

fram.255 Þá er að nokkru leyti svipuð regla um afturköllun kæru í 13. gr. verklagsreglum 

ríkislögreglustjóra um meðferð og skráningu mála um ofbeldi í nánum samböndum frá árinu 

2014. Í 3. mgr. 13. gr. reglnanna kemur fram að gera skuli þolanda grein fyrir því að málinu verði 

allt að einu haldið áfram af hálfu lögreglu ef grunur er um að gerandi hafi framið refsivert brot. 

Hvað sem því líður, þá er með lögum nr. 85/2011 ljóst að lögregla getur lagt fram kröfu um 

annars vegar nálgunarbann og hins vegar brottvísun af heimili.  

4.2.4 Ákvörðunarvald 
Í lögum um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 gat lögregla aðeins krafist nálgunarbanns, en 

dómari tók endanlega ákvörðun um hvort beiting úrræðisins væri heimiluð. Sú framkvæmd var 

óbreytt í lögum nr. 122/2008 um nálgunarbann. Dómstólum var falið að úrskurða um 

nálgunarbannskröfu til að undirstrika alvarleika úrræðisins. Í þeim skilningi var talið að úrræðið 

fæli í sér mikla þvingun, hömlur og takmörkun á ferðafrelsi geranda, sem verndað væri af 4. mgr. 

66. gr. sts. Umfang takmörkunar fari þó eftir aðstæðum hverju sinni.256  

 Með lögum nr. 85/2011 var ákvörðun um nálgunarbann og brottvísun af heimili sett í hendur 

lögreglustjóra eða löglærðs fulltrúa hans, ef ríkir almannahagsmunir, einkahagsmunir eða 

hagsmunir vegna rannsóknar og/eða dómsmeðferðar sakamáls krefjast þess, sbr. 1. mgr. 7. gr. 

laganna. Lögreglustjóri fær sólarhring til að taka ákvörðun um nálgunarbann og/eða brottvísun af 

heimili eftir að beiðni berst lögreglu, sbr. 2. mgr. 7. gr. sömu laga. Lögreglustjóri þarf að bera 

ákvörðun sína um beitingu nálgunarbanns og/eða brottvísun af heimili undir héraðsdóm eigi síðar 

en þremur sólarhringum eftir birtingu ákvörðunar fyrir sakborningi sbr. 1. mgr. 12. gr. laganna. 

Ástæða breytingarinnar er meðal annars sú mikilvægt er að bregðast skjótt við aðstæðum þar sem 

tilefni er til að beita umræddum úrræðum. 257  Fyrir gildistöku laga nr. 85/2011 hafði 

nálgunarbanni sjaldan verið beitt, líkt og kemur fram í meistararitgerð Önnu Barböru Andradóttur 

um Nálgunarbann frá árinu 2009. Málsmeðferð fyrir dómstólum hafi tekið allt frá einum degi 

upp í fjörtíu og þrjá daga og hafi úrræðið fyrir gildistöku laga nr. 85/2011 því veitt þolendum 

takmarkaða vernd.258 Með skjótari viðbrögðum er bæði hægt að stytta málsmeðferðartíma og 

                                                             
255 Þskj. 1225, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 14 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
256 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Hver á að hafa ákvörðunarvald um nálgunarbann?“, bls. 99-100. 
257 Þskj. 1225, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 15 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
258 Anna Barbara Andradóttir: Nálgunarbann, bls. 78.  
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jafnframt auka virkni úrræðisins.259 Ástæða þess að ákvörðun lögreglustjóra eigi samkvæmt 

lögum að vera borin undir dómstóla er sú að vegna íþyngjandi eiginleika úrræðisins gagnvart 

geranda er talið rétt að endanlega ákvörðun sé í höndum dómstóla.260  

4.2.5 Viðbrögð við broti á nálgunarbanni og/eða brottvísun af heimili 
Líkt og að framan greinir var lögfest með breytingarlögum nr. 94/2000 sérstakt ákvæði um brot á 

nálgunarbanni í XXV. kafla hgl. um ærumeiðingar og brot gegn friðhelgi einkalífs. Þar er að 

finna viðurlög við broti á nálgunarbanni og/eða brottvísun af heimili. Hið síðarnefnda var lögfest 

í hgl. í kjölfar laga nr. 85/2011. Í 1. málsl. 1. mgr. 232. gr. hgl. kemur fram að ef maður brýtur 

gegn nálgunarbanni eða brottvísun af heimili, samkvæmt lögum um nálgunarbann og brottvísun 

af heimili varðar það sektum eða fangelsi allt að 1 ári. Þá ef brot er ítrekað eða stórfellt getur 

refsing orðið fangelsi allt að 2 árum, sbr. 2. málsl. 1. mgr. 232. gr. hgl.  

 Ákvæðið kom í stað svokallaðrar áminningar lögreglu sem lögregla gat veitt aðila fyrir að 

raska friði annars manns, meðal annars með ofsóknum. Umrædd heimild lögreglu til að beita 

áminningu var ólögfest, hins vegar var kveðið á um refsingu fyrir brot gegn áminningu lögreglu í 

þágildandi 1. mgr. 232. gr. hgl. Ákvæðið hljóðaði svo að ef maður, þrátt fyrir áminningu 

lögreglunnar, raskar friði annars manns með því að ásækja hann, ofsækja hann með bréfum eða 

ónáða hann á annan svipaðan hátt, þar á meðal með símhringingum, þá varðar það sektum, 

varðhaldi eða fangelsi allt að 6 mánuðum. Áminning lögreglunnar hefur gildi í 5 ár, sbr. 2. málsl. 

1. mgr. 232. þágildandi hgl. Hvergi var kveðið á um í hvers konar tilvikum lögregla ætti að beita 

áminningu, hvernig eða hvert innihald úrræðisins var. Áminning lögreglu var forsenda þess að 

hægt væri að refsa fyrir brot á ofsóknum eða annars konar ónæði.261  

 Fyrir breytingarlög nr. 44/2015 á hgl. var gerð sú krafa að brot gegn 232. gr. hgl. gæti aðeins 

sætt saksókn eftir kröfu þess manns sem misgert var við. Í ársskýrslu lögreglunnar á Suðurnesjum 

var umrædd framkvæmd gagnrýnd, meðal annars var tekið fram að samrýmdist ekki markmiðum 

og tilgangi löggjafans að bæta réttarstöðu þolenda ofbeldis í nánum samböndum, sérstaklega með 

tilliti heimild lögreglustjóra að taka mál til meðferðar að eigin frumkvæði, sbr. 3. mgr. 3. gr. laga 

nr. 85/2011.262 Með breytingarlögum nr. 44/2015 var þessu breytt, þannig að nú getur brot gegn 

nálgunarbanni og/eða brottvísun sætt ákæru af hendi lögreglu. Einnig með framangreindri 

                                                             
259 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Hver á að hafa ákvörðunarvald um nálgunarbann?“, bls. 100. 
260 Þskj. 1225, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 17 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
261 Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 5700. 
262 Ársskýrsla lögreglustjórans á Suðurnesjum 2013, bls. 35.  
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breytingu er það mat lögreglu hverju sinni hvort ákæra beri fyrir brot gegn nálgunarbanni og/eða 

brottvísun af heimili, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 242. gr. hgl. Því var markmið breytingarlaga nr. 

44/2015 meðal annars að breyta ákvæðinu til að lög nr. 85/2011 myndu ná tilgangi sínum.263 

4.2.6 Dómaframkvæmd 
Í þessum kafla verður farið yfir dómaframkvæmd í þeim tilgangi að athuga hvað telst nægilegt til 

að krafa um nálgunarbann og/eða brottvísun af heimili verði staðfest af dómstólum og hvað hefur 

áhrif við ákvörðunartöku dómstóla um hvort úrræðin verði staðfest eður ei. Jafnframt hvaða 

forsendur liggja að baki ef krafa er samþykkt eða hafnað. Farið verður í úrskurði allt frá 2002 til 

2018 til að athuga hvort að dómaframkvæmd hafi breyst milli laga um meðferð opinberra mála 

nr. 19/1991, laga nr. 122/2008 um nálgunarbann og núgildandi laga nr. 85/2011 um nálgunarbann 

og brottvísun af heimili.  
Hrd. 2002, bls. 120 (35/2002) 
Lögreglustjóri hafði gert kröfu um að héraðsdómur myndi úrskurða M til að sæta nálgunarbanni 
fyrir að hafa beitt K, fyrrum maka sinn, ofbeldi og áreitni, jafnframt fyrir eignaspjöll m.a. með því 
að hafa kastað steypuhnullungi í gegnum glugga K. M og K voru í sambúð til tveggja ára og áttu 
þau saman einn son. Gögn málsins bentu til þess að M hafi ásótt K með ýmsum hætti þegar hún hóf 
samband við Y, svo sem með því að hringja í hana, sitja fyrir henni, ráðast að henni og veita henni 
áverka, veita henni eftirför, hóta henni óförum bæði henni persónulega en einnig í eyru annarra, 
henda steypuhnullungi inn til hennar í gegnum gluggarúðu, sparka í hurðar hjá henni, aka utan í bíl 
K er hún var með Y, auk þess skemma bíl K. M mótmælti kröfunni, m.a. með þeim rökum að hann 
sjálfur hafði orðið fyrir áreiti af hálfu K, jafnframt að sumt sem var í lögregluskýrslu hafi verið 
tilbúningur. M kvaðst ekkert hafa á móti því að hitta K sjálfa, hins vegar hafi hún meinað honum að 
hitta son þeirra. Því hafi tilgangurinn verið með nálgunarbanninu verið að koma í veg fyrir að hann 
myndi umgangast barnið. Að mati héraðsdóms hafi verið rökstudd ástæða fyrir að M hafi ásótt K, 
raskað friði hennar, einnig að hann gæti brotið gegn henni af ekkert yrði gert. Í niðurstöðu 
héraðsdóms var fallist á kröfu lögreglustjóra um að gerandi myndi sæta nálgunarbanni. 
Nálgunarbann þótti hæfilega ákveðið í þrjá mánuði með tilliti til þess að framangreind háttsemi M 
var ekki að fullu rannsökuð hjá lögreglu, auk þess sem þau áttu ungt barn saman. Niðurstaða 
héraðsdóms var staðfest í Hæstarétti með vísan til forsendna án frekari rökstuðnings.  
 
Hrd. 2006, bls. 708 (88/2006) 
Lögreglustjóri hafði gert kröfu um að héraðsdómur myndi úrskurða M til að sæta nálgunarbanni 
fyrir að hafa beitt K, fyrrum maka sinn, ítrekuðu ofbeldi og áreitni. Málavextir voru þeir að M og K 
höfðu kynnst árið 1994 og hafið sambúð. Fljótlega eftir það hafi K byrjað að beita M andlegu og 
líkamlegu ofbeldi. K kvaðst hafa orðið fyrir stöðugu áreiti af hálfu M eftir að sambúð þeirra lauk, 
m.a. hafi hann ítrekað ruðst inn á heimili hennar og beitt hana ofbeldi. Þá hafi hún nokkrum sinnum 
þurft að leita skjóls í Kvennaathvarfinu. Um níu tilvik voru skráð í dagbók lögreglu árið 2005, þar 
sem gerandi veittist að þolanda með ofbeldi eða áreitti þolanda. Í greinargerð lögreglu kom fram að 
lögregla hafi talið með vísan í tilvikin sem skráð voru hjá lögreglu, að þau hafi borið með sér að K 
hafi ítrekað raskað friði K og valdið henni miklum ótta með háttsemi sinni. K hafði m.a. greint frá 
hjá lögreglu að hún horfi oft út um glugga heimilis síns til að athuga hvort að M sé þar. Hún hafi 
óttast að fara niður í kjallara hússins síns, þá sérstaklega að kvöldi til, þar sem M hafi tvisvar 

                                                             
263 Þskj. 778, 144. lögþ. 2014-2015, bls. 10 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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sinnum komið inn á stigagang hússins án þess að hún hafi vitað af. Það var mat lögreglustjóra að 
ekki yrði ráðið með hliðsjón af gögnum málsins að M myndi láta af háttsemi sinni. Ef eitthvað, þá 
hafi háttsemi hans aukist til hins verra. Það var mat lögreglu að háttsemi M hafi haft mikil áhrif á 
börn þeirra, því flest brotin voru framin inni á heimili þeirra. Með vísan í framangreint var það mat 
lögreglu að rökstudd ástæða væri til að M myndi fremja afbrot og raska friði K, því væri 
nauðsynlegt að hann myndi sæta nálgunarbanni. M neitaði að hafa áreitt og beitt K ofbeldi, kærur K 
hafi verið reistar á einhliða frásögnum hennar. Þá kvaðst hann ekki hafa ruðst ítrekað inn á heimili 
hennar, hann hafi aðeins farið því hann hafi haft áhyggjur af börnunum vegna gruns hans um 
fíkniefnaneyslu á heimili hennar. Þá tók M enn fremur fram að ef nálgunarbannið yrði tekið til 
greina, væri ljóst að umgengni M við börn hans yrði hindruð. Í niðurstöðu héraðsdóms var kröfu 
lögreglustjóra um nálgunarbann staðfest. Þó var tekið fram í niðurstöðu héraðsdóms að ekki yrði 
fallist á „[...] að nálgunarbann komi í veg fyrir rétt [geranda] til umgengni við börn sín“. Þá kom 
fram í héraðsdómi að enginn vafi væri að ofbeldi milli M og K hafi haft áhrif á börn sem þau áttu 
saman, því væri fallist á kröfu lögreglustjóra. Í Hæstarétti kom fram að „Ekki [verði] á því byggt í 
máli um nálgunarbann, að bannið muni hugsanlega raska umgengnisrétti barna við þann aðila sem 
banninu á að sæta, enda séu skilyrði nálgunarbanns uppfyllt“. Í niðurstöðu Hæstaréttar kom 
jafnframt fram að M hafi verið handtekinn 11. febrúar 2006 vegna gruns um brot á nálgunarbanni 
því sem hann var látinn sæta með hinum kærða úrskurði héraðsdóms. Því staðfesti Hæstiréttur 
úrskurð héraðsdóms með vísan til forsendna. 
 
Hrd. 15. janúar 2008 (18/2008) 
Lögreglustjóri hafði gert kröfu um að héraðsdómur myndi úrskurða M til að sæta nálgunarbanni 
fyrir að hafa brotið gegn friðhelgi einkalífs K, barnsmóður hans, og hótað henni eftir sambúðarslit 
þeirra. M og K höfðu verið í 9 ára óvígðri sambúð sem slitnaði í september 2006, þau áttu saman 
tvö börn með sameiginlega forsjá. 7. nóvember 2007 kærði K M fyrir hótanir og brot gegn friðhelgi 
einkalífs hennar og barnanna, fyrir að hafa frá sambúðarslitum þeirra valdið ónæði með daglegum 
símasamskiptum, auk þess sem hann hafi veitt henni eftirför, jafnframt fyrir hóta henni, jafnvel svo 
að börnin heyrðu. Aðdragandi kærunnar hafi verið sá að sonur þeirra hafi ekki skilað sér eftir 
æfingu, hann hafi dvalist á heimili M þar til lögregla hlutaðist til og kom dregnum til móður sinnar 
tveimur dögum síðar. M var í kjölfarið handtekinn. Í skýrslutöku hjá lögreglu greindi M frá að 
sonur þeirra hafi viljað vera hjá honum og ekki fara til móður sinnar. M neitaði auk þess að hafa 
hótað K, en kannaðist við að hafa látið óviðurkvæmileg ummæli falla í hennar garð. Jafnframt 
neitaði M að hafa valdið henni ónæði eða brotið gegn friðhelgi hennar. Þó tók hann fram að hann 
þyrfti að keyra framhjá til að komast að eigin heimili í næsta nágrenni og reynt að hafa samband við 
börn sín símleiðis. Með vísan til framangreinds var það mat lögreglu að M hafi með háttsemi sinni 
raskað friði K og valdið henni miklum ótta og ónæði. Þá var það enn fremur mat lögreglustjóra að 
með vísan til atvika væri ólíklegt að M myndi láta af hegðun sinni og því væri nauðsynlegt að M 
myndi sæta nálgunarbanni. M mótmælti því með vísan til þess að ágreiningur hafi staðið lengi yfir 
um umgengni barnanna. Að mati M hafi SMS-skeytin verið villandi, þar sem aðeins hans skeyti 
voru í gögnum málsins en ekki hennar. Enn fremur mótmælti M því að hægt væri að lesa hótanir úr 
skeytum hans til K, þvert á móti hafi það verið K sem hafði tálmað umgengni hans og barna. Þá tók 
hann enn fremur fram að úrræðið sem hann sagðist ætla grípa til í skeytunum hafi verið forsjármál 
sem hann hafi ætlað að höfða á hendur konunni. Í niðurstöðu héraðsdóms var kröfu um 
nálgunarbann hafnað á grundvelli þess að K og M hafi þurft að hafa samskipti sín á milli vegna 
barna þeirra, jafnframt að langt var um liðið frá þeim SMS-skeytum sem lögreglustjóri vísaði til. Í 
héraðsdómi segir svo: „Samkvæmt þessu og þegar virt er efni SMS-skeyta frá varnaraðila til 
konunnar, sem nokkur eru að vísu rakinn dónaskapur, þykir ekki næg ástæða til að taka til greina 
kröfu um nálgunarbann á hendur varnaraðila.“ Enn fremur kom fram í niðurstöðum héraðsdóms að 
við ákvörðun á nálgunarbanni yrði að hafa hliðsjón m.a. af að nálgunarbann væri takmörkun á 
athafna- og ferðafrelsi þess sem því þarf að sæta, „verða þau löghelguðu réttindi ekki takmörkuð 
frekar en efni standa til hverju sinni“. Með vísan til framangreinds hafnaði héraðsdómur kröfur 
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lögreglustjóra um að M myndi sæta nálgunarbanni. Hæstiréttur féllst á rökstuðning héraðsdóms um 
að ekki hafi verið næg ástæða til að taka kröfu K til greina, því var niðurstaða héraðsdóms staðfest 
með vísan til forsendna, án frekari rökstuðnings.  
 
Hrd. 7. ágúst 2008 (423/2008) 
Lögreglustjóri hafði gert kröfu um staðfestingu um að M yrði áfram gert að sæta nálgunarbanni 
gagnvart K, fyrrum sambýliskonu sinni, fyrir ofbeldis- og kynferðisbrot. Málavextir voru þeir að 
aðfaranótt sunnudagsins 23. september barst tilkynning um mikil læti úr íbúð M og K. Þegar 
lögregla kom á staðinn hafi M verið í átökum við nágranna sem komið hafði að. K hafi hins vegar 
legið í rúmi og áverkar hennar voru áberandi. Í kjölfarið hafi M verið fluttur á lögreglustöðina en K 
á slysavarðstofu. Læknir hafði samband við lögreglu sérstaklega til að taka fram að áverkar K væru 
alvarlegir. Lögregla kærði háttsemina, þrátt fyrir að K hafi ekki viljað kæra. Sú staðreynd að K hafi 
ekki kært svo alvarlega líkamsárás var til marks um ótta hennar við M að mati lögreglu. Háttsemin 
taldist falla undir 1. mgr. 218. gr. hgl. Þá hafi einnig komið fram í áverkavottorði að K væri með 
gamla marbletti á efri og neðri útlimum, sem þótti renna stoð undir að hún hafi verið beitt 
langvarandi ofbeldi af hálfu M. Eftir að sambandi lauk kærði hún M fyrir ítrekuð kynferðisbrot, 
m.a. hafi M fengið ókunnuga karlmenn til að eiga kynferðisleg samskipti við K, stundum fleiri 
saman, gegn vilja hennar. K kvaðst hafa neyðst til þess að láta að vilja M, að öðrum kosti hefði hún 
mátt þola líkamlegt ofbeldi af hans hálfu. M hafi einnig tekið upp kynferðislegu athafnirnar með K. 
M greindi frá í skýrslutöku hjá lögreglu að umræddar kynferðislegar athafnir hefðu verið 
sameiginleg ákvörðun þeirra, jafnframt hafi hún gjarnan átt frumkvæðið. Kröfu um áframhaldandi 
nálgunarbann var hafnað í héraðsdómi með vísan til að ekki væru lengur forsendur fyrir hendi að 
vernda K, þar sem engin gögn lágu fyrir í málinu sem gáfu vísbendingu um að M myndi fremja 
afbrot gagnvart K eða raska friði hennar. Sérstaklega með tilliti til þess að M hafi látið af áreiti 
gagnvart K eftir sambúðarslit þeirra og virt nálgunarbannið sem var að renna út. Hæstiréttur 
staðfesti úrskurð héraðsdóms og tók fram að ekki hafi legið fyrir rökstudd ástæða til að ætla að M 
myndi fremja afbrot gagnvart K eða raska á annan hátt friði hennar. Hæstaréttardómur var klofinn, 
einn dómarinn skilaði inn sératkvæði. Í sératkvæðinu var fallist á áframhaldandi nálgunarbann, m.a. 
með vísan í fyrri hegðun M og gagna málsins sem vörpuðu ljósi á alvarleika háttsemi M. Í 
sératkvæðinu kom fram að „[þ]egar hafður er í huga tilgangur framangreindrar lagagreinar og 
einnig að hin tímabundna skerðing á frelsi varnaraðila, sem farið er fram á, gengur ekki lengra en 
nauðsyn ber til tel ég að fyrir hendi séu skilyrði til að fallast á beiðni sóknaraðila, eins og hún er sett 
fram“. 
 
Hrd. 23. janúar 2015 (67/2015) 
Lögreglustjóri hafði gert kröfu um staðfestingu á nálgunarbanni gagnvart M fyrir að hafa kastað 
eignum K, maka síns, um íbúð þolanda ásamt því að hafa fleygt bjórdós og skál úr málmi í átt að K 
sem hafði valdið þolanda miklum ótta. Að sögn K hafði M áður sýnt af sér ógnandi hegðun með 
svipuðum hætti, jafnframt hafi hann beitt K líkamlegu ofbeldi. Málavextir voru þeir að nágranni M 
og K hringdi í lögreglu og greindi frá að K hafi flúið til hennar um nóttina undan M, vegna ógnandi 
hegðunar hans og ofbeldis. Í skýrslutöku virtist hún hafa verið grátandi, í uppnámi og skolfið. K 
greindi frá að hún og M hafi verið í sambandi af og til frá febrúar 2014, þau hafi ekki búið saman en 
M dveldi almennt mikið hjá henni og væri með föt og muni hjá henni. Umrædda nótt hafi M misst 
stjórn á skapi sínu, kastað til hlutum og skemmt innanstokksmuni í íbúð hennar, hún hafi ekki 
slasast en var mjög hrædd, því hafi hún gist hjá fyrrverandi tengdamóður sinni. Um hádegi hafi hún 
farið heim til sín og séð hluti sína dreifða fyrir utan húsið hennar. Þegar lögregla mætti á vettvang 
hafði K beðið hana um að fara inn í íbúð hennar og fjarlægja M úr íbúðinni ef hann væri þar ennþá. 
Þegar lögregla handtók M, greindi M frá að hann hefði brjálast, því K hafi verið drukkin á bifreið 
sinni um nóttina. Hann viðurkenndi að hafa hent munum af svölum og skemmt þá, en neitaði að 
hafa kastað hlutum í hana. Aðdragandi atviksins hafi verið rifrildi á milli þeirra, en M hafi grunað 
að K væri að halda framhjá sér. Þá hafi K haft samband við lögreglu að nýju hinn 17. janúar sama 
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ár. M hafi þá komið að húsi hennar, auk þess hafi hann hringt í nokkur skipti úr leyninúmeri. Þá hafi 
hann krafist kassa sem var í íbúð hennar, en hún hafi sagt að hann ætti enga muni þar. K kvaðst vera 
hrædd og að sér stafaði ógn af K. Þar af leiðandi var að beiðni K óskað eftir nálgunarbanni og féllst 
lögreglustjóri á beiðnina. M taldi að lýsingar K á málsatvikum hefðu ekki gefið rétta mynd af öllum 
málavöxtunum, hann hafi sjálfur átt suma muni sem hann skemmdi. Hann kvaðst ætla að virða 
beiðni K og hvorki setja sig í samband við hana né koma á heimili hennar. Með hliðsjón af 
framangreindu taldi lögregla ljóst að þolanda stafaði ógn af geranda vegna ógnandi hegðunar hans, 
áreitis og ofbeldis. Þá taldi lögreglustjóri að skilyrði 4. gr. laga nr. 85/2011 væru uppfyllt, jafnframt 
að hætta væri á áframhaldi ógnandi hegðunar geranda í garð þolanda. Í niðurstöðu héraðsdóms var 
kröfu um nálgunarbann hafnað á grundvelli þess að aðeins væri rökstuddur grunur um refsiverða 
háttsemi geranda í tengslum við eitt tilvik. Jafnframt að ekki tókst að sýna fram á að skilyrði 4. gr. 
laga nr. 85/2011 væru uppfyllt hvað varðar að gerandi myndi brjóta aftur gegn þolanda eða raska 
friði hans með öðrum hætti. Í héraðsdómi segir svo: „Ákvæði 4. gr. laga nr. 85/2011 um 
nálgunarbann og brottvísun af heimili er heimildarákvæði þannig að ekki er skylt að verða við 
beiðni um nálgunarbann þó skilyrði laganna séu uppfyllt að einhverju leyti.“ M hafi játað að hafa 
skemmt muni K og því lá rökstuddur grunur að hann hafi brotið gegn ákvæðum 257. gr. hgl. Þó tók 
héraðsdómur fram að ekki lágu fyrir í gögnum málsins nánari upplýsingar um meinta líkamsárás 
eða hótanir. Jafnframt að ekki hafi verið nein gögn, svo sem lögregluskýrslur, um fyrri afbrot, 
hótanir eða ögranir af hálfu M gegn K. Að mati héraðsdóms hafi lögreglustjóri ekki sýnt fram á að 
skilyrði 4. gr. laga nr. 85/2011 væru uppfyllt, hvað varðaði að hætta væri á að M myndi brjóta gegn 
K aftur eða raska friði hennar með öðrum hætti. Því yrði ekki farið strangar í sakirnar en nauðsyn 
bæri til, sbr. 6. gr. laga nr. 85/2011. Með vísan til framangreinds var kröfu um staðfestingu á 
nálgunarbanni hafnað. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms með vísan til forsendna án 
frekari rökstuðnings.  
 
Hrd. 4. maí 2015 (314/2015)  
Lögreglustjóri hafði gert kröfu um staðfestingu á nálgunarbanni gagnvart M fyrir að hafa beitt K, 
fyrrum sambýliskonu sína, ofbeldi. En lögregla hafði verið kölluð á heimili þolanda þrívegis, m.a. 
vegna líkamlegs ofbeldis og hótana um líkamsmeiðingar og eignaspjöll geranda í garð þolanda. 
Hinn 22. apríl um hádegisbil var lögregla kölluð á vettvang, M hafði ráðist að K í bifreið hennar. 
Þegar lögregla mætti á vettvang var K inni í bílnum í miklu uppnámi, hún var grátandi, skalf og var 
með sjáanlega áverka. Aðdragandi atviksins hafi að sögn K verið sá að M hafi skyndilega komið og 
opnað hurðina á bifreið hennar og veist að henni með ofbeldi í bifreiðinni. Hann hafi kastað henni 
til og frá með þeim afleiðingum að hún skall með höfuðið í harða hluti bifreiðarinnar. Þá hafi hann 
haldið utan um háls hennar, þannig að hún átti erfitt með að ná andanum og kýlt hana í höfuðið. K 
sýndi lögreglu Facebook skilaboð frá M kvöldinu fyrir atvikið, þar sem hann sagði að „núna stoppar 
mig ekkert“. K kvaðst vera hrædd og að sér stafaði ógn af M. Jafnframt voru tvö vitni að atvikinu. 
Þá hafi verið óskað eftir aðstoð lögreglu tvisvar, þ.e. 27. mars og 16. apríl. Hinn 16. apríl tilkynnti 
K ógnandi hegðun M, m.a. húsbrot, hótun og ætlað ofbeldi. Að sögn K hafi M brotist inn í íbúð K 
þegar hún var sofandi, staðið yfir henni og tekið í úlnlið hennar það fast að hún væri aum. En K 
kvað að M hafi verið reiðan því hún væri að hitta annan mann. Hinn 27. mars óskaði K eftir aðstoð 
lögreglu, K sat í bifreið sinni í miklu uppnámi með börn sín. K kvaðst hafa orðið fyrir ofbeldi og 
hótunum frá M, m.a. hafi hann hótað henni lífláti. Nágranni varð vitni að framangreindu atviki, 
vitnið kvaðst hafa séð M taka um háls K og hótað henni. Í skýrslutöku lögreglu kvaðst K vera 
hrædd við M og að hún óttist hann. M neitaði að hafa hótað og tekið hana kverkataki. Með hliðsjón 
af framangreindu taldi lögregla ljóst að þolanda stafaði ógn af geranda vegna hegðunar hans, áreitis 
og ofbeldis af hans hálfu, þar af leiðandi var það mat lögreglu að skilyrði 4. gr. laga nr. 85/2011 
væru uppfyllt. Að mati lögreglu þótti ekki talið sennilegt að friðhelgi hennar yrði vernduð með 
öðrum og vægari hætti. Í niðurstöðu héraðsdóms var kröfu um nálgunarbann hafnað á grundvelli 
þess að K var „tvístíga í afstöðu sinni til þess hvort varnaraðili verði meinað að nálgast sig og 
heimili sitt“. Milli 23. apríl og 30. apríl 2015 hafði K afturkallað beiðni um nálgunarbann, en kröfu 
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var haldið áfram til streitu af hálfu lögreglu, sbr. 3. mgr. 3. gr. laga nr. 85/2011. Einnig kom fram í 
niðurstöðu héraðsdóms að ekki yrði staðhæft að hún hafi fallið frá beiðni um nálgunarbann vegna 
hræðslu við M. Hæstiréttur staðfesti úrskurð héraðsdóms með vísan til þess að ákvörðun hafi ekki 
verið byggð á heimild lögreglu til að leggja bannið á að eigin frumkvæði, sbr. 3. mgr. 3. gr. laga nr. 
85/2011, heldur var ákvörðun lögreglustjóra reist á beiðni brotaþola, sbr. 1. mgr. 3. gr. sömu laga. 
Ákvörðun hafi því ekki verið rökstudd á þeim grundvelli í samræmi við 1. mgr. 9. gr., sbr. 1. mgr. 
7. gr. laganna, auk þess hafði K fallið frá kröfu sinni um nálgunarbann. Með hliðsjón af 
framangreindu hafnaði Hæstiréttur kröfu um nálgunarbann.  
 
Hrd. 15. mars 2016 (198/2016) 
Lögreglustjóri hafði gert kröfu um staðfestingu á nálgunarbanni og brottvísun af heimili gagnvart 
M, fyrir að hafa brotið í áraraðir gegn K, eiginkonu sinni, og dætrum hennar A og B, með líkamlegu 
ofbeldi auk hótana. Málavextir voru þeir að K hafði samband við lögreglu 6. mars 2016, vegna 
hótana M í garð hennar og dætra hennar, sem voru stjúpdætur hans. Þegar lögregla kom á vettvang 
greindi K frá því að M hafi beitt hana andlegu og kynferðislegu ofbeldi í mörg ár, en þau hafi verið 
gift í um 10 ár. Þá hafi hann hótað að taka hana með valdi og hafa samfarir við hana í endaþarm, þar 
sem hún neitaði honum um samræði. Þá hafi komið fram að M héldi heimilinu í heljargreipum með 
háttsemi sinni og væri þar einráður. Í skýrslutökum hjá K, A og B lýstu þær því allar hvernig M hafi 
beitt K kynferðisofbeldi og hvernig hann hafi hótað henni að nota A og B í hennar stað ef hún sinnti 
honum ekki kynferðislega. M neitaði sök í skýrslutöku. M kvað SMS-skeytið hafi farið á rangan 
aðila, þá hafi ekki verið nein meining að hóta K að nauðga henni í endaþarminn. Auk þess neitaði 
hann því að hafa nauðgað K 20. september 2014, en hann hafi grunað hana um framhjáhald og þau 
hafi sofið saman til að „hún gæti sannað að það væri ekki rétt“. Þá kom fram í héraðsdómi að hann 
ætlaði að una ákvörðun um nálgunarbann og brottvísun af heimili sínu. Sjö tilvik voru skráð hjá 
lögreglu þar sem mæðgurnar höfðu ítrekað óskað eftir aðstoð lögreglu, m.a. vegna hótana og áreitis. 
Í ljósi alls framansgreinds og þeirra gagna sem lögð voru fram í málinu, taldi lögreglustjóri að 
skilyrði 4. og 5. gr. laga nr. 85/2011 væru uppfyllt, enda lá fyrir rökstuddur grunur um að M hafi í 
áraraðir brotið gegn K, A og B með refsiverðum hætti og raskað frið þeirra. Jafnframt var talin 
hætta á að M myndi halda áfram hegðun sinni ef hann myndi njóta áfram fulls athafnafrelsis, ekki 
var talið sennilegt að friðhelgi þeirra yrði vernduð með öðrum og vægari hætti. Héraðsdómur féllst 
á með lögreglustjóra að gögn málsins hafi borið með sér að M væri undir rökstuddum grun um að 
hafa framið refsiverð brot gagnvart K, A og B, þá að án úrræðanna um nálgunarbann og brottvísun 
af heimili að M hafi verið líklegur til að halda áfram háttsemi sinni gagnvart þeim. Því féllst 
héraðsdómur á kröfu lögreglustjóra um nálgunarbann og brottvísun af heimili. Hæstiréttur staðfesti 
úrskurð héraðsdóms með vísan í að með forsögu M hafi það verið nægjanlega leitt í ljós að hætta 
hafi verið á að hann myndi áfram raska friði þolenda. Hæstiréttardómur var klofinn, einn dómari 
skilaði inn sératkvæði. Í sératkvæðinu kom fram að hann taldi skilyrði 4. gr. laga nr. 85/2011 ekki 
uppfyllt gagnvart A og B, þar sem langt var um liðið síðan þau tilvik sem tilkynnt voru til lögreglu 
áttu sér stað, auk þess sem A og B voru 25 og 23 ára. En síðasta tilvikið hafi verið frá 23. júní 2012 
til 6. mars 2016 samkvæmt skráningu lögreglu. Aðrar ásakanir væru óljósar gagnvart M, bæði 
varðandi efni og tíma. Þá kemur enn fremur fram í sératkvæðinu að „[...] beiðni um kynlíf með 
smáskilaboðum væri að sönnu ósiðleg, en verður ekki talið þess eðlis að raskað hafi friði brotaþola 
með þeim hætti að til nálgunarbanns geti komið á grundvelli a. liðar 4. gr. laga nr. 85/2011“. Auk 
þess er tekið fram að A og B njóti góðs af brottvísun af heimili gagnvar K, móður þeirra, þar sem 
þær bjuggu á sama heimili.  

 
Hrd. 23. október 2017 (663/2017) 
Lögreglustjóri hafði gert kröfu um staðfestingu á ákvörðun sinni um að M myndi sæta 
nálgunarbanni og brottvísun af heimili fyrir að hafa beitt K, maka sinn, ítrekuðu líkamlegu og 
kynferðislegu ofbeldi, auk hótana og andlegs ofbeldis um áraraðir. Í skýrslutöku hafi K lýst 
langvarandi grófu líkamlegu, kynferðislegu og andlegu ofbeldi M í sinn garð. Hún kvaðst hafa 
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kynnst M árið 2007 og þau hafi átt í ástarsambandi. Upp úr því hafi slitnað en þau hafi tekið upp 
þráðinn á ný árið 2011 en í kjölfarið hafi ofbeldið byrjað. Þá hafi gerandi hlotið 1 árs fangelsisdóm 
þann 19. september 2014 hjá Göta Hovrätt í Svíþjóð fyrir líkamsárás gagnvart K, hótanir og 
ölvunarakstur. Meðal gagna málsins voru ítarlegar skýrslur af K frá 27. júlí og 13. október 2017, þar 
sem þolandi greindi frá ofbeldinu sem gerandi hafi beitt þolanda. Jafnframt lögregluskýrsla af syni 
þolanda sem staðfesti framburð þolanda. Einnig gögn vegna framangreinds dóms í Svíþjóð. Þá hafi 
hún farið á slysadeild hinn 17. júní 2017, í áverkavottorði hafi komið fram að hún hafi verið með 
dreifða marbletti út um allan líkamann. Hún kvaðst óttast M og hún þorði ekki að sofa með opinn 
glugga þar sem M gæti komist inn, auk þess var hún vör um sig þegar bifreið kæmi að húsinu. Hún 
var einnig búin að skipta um símanúmer vegna hótana frá M. Í skýrslutöku neitaði M alfarið sök í 
skýrslutöku og kvaðst aldrei hafa beitt K ofbeldi í sambandi þeirra. K hafi verið að ljúga þessu öllu 
og hún væri fullfær um að veita sér áverka sjálf. Þá kvað M K hafa logið upp á sig í málinu sem 
hann fékk dóm fyrir í Svíþjóð. K gaf aftur skýrslu hjá lögreglu hinn 13. október 2017 vegna 
málsins, en þar lýsti hún miklu kynferðislegu og andlegu ofbeldi af hálfu M í hennar garð frá því 
hún gaf skýrslu í júlí 2017. M.a. hafi hann neytt hana til að skrifa bréf sem kvað á um sakleysi hans 
til barna hennar. Hann flutti síðar út en þau hafi tekið saman aftur 13. ágúst 2017. K kvaðst vera 
afar hrædd við M og hrædd um að hann myndi beita hana alvarlegu ofbeldi og jafnvel drepa hana. 
Með vísan til framangreinds var það mat lögreglu að gögn málsins bæru með sér að K stafi mikil 
ógn af M og að hún hafi verið í mjög veikri stöðu gagnvart honum sem hann hafi notfært sér. 
Héraðsdómur féllst á að rökstuddur grunur væri fyrir því að gerandi hafi raskað friði þolanda og að 
hætta væri á að röskun á friði K myndi eiga sér stað aftur með vísan til gagna málsins. 
Nálgunarbann og brottvísun af heimili væru nauðsynlegar til að tryggja hagsmuni K, þar sem ekki 
þótti sennilegt, með vísan til alls framangreinds, að friðhelgi hennar yrði vernduð með öðrum og 
vægari hætti, því staðfesti héraðsdómur ákvörðun lögreglustjóra um nálgunarbann og brottvísun af 
heimili. Hæstiréttur fór í gegnum skilyrði beitingar nálgunarbanns og brottvísunar af heimili, 
jafnframt að rökstuddur grunur væri fyrir því að M hafi brotið gegn 1. mgr. 217. gr. hgl., þá yrði að 
telja að notkun úrræðanna væri nauðsynleg til að tryggja hagsmuni K. Hæstiréttur staðfesti því 
niðurstöðu héraðsdóms með vísan til forsendna. 
 
Lrd. 1. mars 2018 (224/2018) 
Lögreglustjóri hafði gert kröfu um staðfestingu á ákvörðun sinni um að M myndi sæta 
nálgunarbanni gagnvart K fyrir að hafa ítrekað hótað og beitt K, eiginkonu sína, ofbeldi. M höfðu 
stuttlega fyrir úrskurðinn slitið samvistum. M og K höfðu tvisvar áður komið við sögu lögreglu 
vegna ofbeldis í nánu sambandi, annars vegar í október 2017 og hins vegar í janúar 2018. 
Málavextir voru þeir að þriðjudaginn 20. febrúar barst lögreglu tilkynning frá vini K, en hann kvað 
K hafa hringt í sig því M hafi verið að elta hana að heimili hennar og ráðist á hana. K hafi ætlað að 
hafa samband við lögreglu en þá hafi verið slökkt á símanum hennar. Samkvæmt K hafi hún ætlað 
að sækja eigur sínar, en þá tók hún eftir að húslykla hennar vantaði á lyklakippu hennar. Því næst 
hafi hún farið að ónefndu húsi þar sem M beið fyrir utan, hann hafi ekið af stað í bifreið sinni og K 
ákvað að elta hann til að fá lyklanna að íbúðinni. Þegar M stoppaði hafi K farið í bíl hans til að ræða 
við hann. Hún hafi beðið um lyklana, M hafi stoppað bifreiðina og því næst tekið gleraugu hennar 
og brotið þau. Í kjölfarið hafi hann skellt höfði hennar í hurð bifreiðarinnar með miklu afli þannig 
að hún fann til í hægra kinnbeini. K kvaðst óttast M mikið, sérstaklega þegar M væri undir áhrifum 
áfengis. M neitaði sök og kvaðst hafa kastað gleraugum hennar og síma hennar úr bifreiðinni í þeim 
tilgangi að fá K út úr bifreiðinni, þá að hún hafi veitt sér áverkana sjálf. Lögregla bar yfirlýsingu 
undir M þess efnis að hætta raska friði K, sem M neitaði að skrifa undir. Með vísan til 
framangreinds var það mat lögreglustjóra að skilyrði 4. gr. laga nr. 85/2011 hafi verið uppfyllt og 
bar því að fallast á kröfuna. Þá þótti hætta á að M myndi brjóta gegn K á ný sérstaklega í ljósi þess 
að hann hafi neitað að skrifa undir yfirlýsingu þess efnis. Í héraðsdómi segir: „Að lögum verður að 
líta til háttsemi sakbornings og samskipta hans við brotaþola, enda geta þau veitt rökstudda 
vísbendingu um það sem kann að vera í vændum“, það var mat héraðsdóms að hætta væri á að M 
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myndi halda áfram framangreindri háttsemi sinni ef hann myndi njóti fulls athafnafrelsis. Með vísan 
framangreinds var fallist á kröfu lögreglustjóra. Landsrétti hafði borist afrit bréf sóknaraðila til 
varnaraðila og K, þar sem þeim var tilkynnt um ákvörðun sóknaraðila 27. febrúar 2018 að fella úr 
gildi nálgunarbann sem varnaraðila var gert að sæta gagnvart K. Máli var vísað frá á grundvelli þess 
að K hafi óskað eftir afturköllun og ógildingu á beiðni um nálgunarbann, jafnframt að „[s]amkvæmt 
þessu, [afturköllun], er ljóst að það ástand, sem leitt hefur af hinum kærða úrskurði, er þegar um 
garð gengið“. Með vísan í að K hafi óskað eftir að beiðni um nálgunarbann yrði felld úr gildi. 
Málinu var því vísað frá Landsrétti.  
  

 Þegar litið er yfir framangreinda úrskurði eru nokkrar athugasemdir sem höfundur vill vekja 

athygli á. Í fyrsta lagi ber að nefna tengsl milli þolanda og geranda, auk þess hvort börn hafi verið 

með í spilinu. Af framangreindum níu úrskurðum er um að ræða áreiti og/eða ofbeldi af hendi 

fyrrum maka. Í þremur úrskurðum eru gerandi og þolandi í sambandi þegar atvik á sér stað. Í 

öllum úrskurðunum er um að ræða kvenkyns þolanda og karlkyns geranda.  

 Þá í fjórum úrskurðum eiga þolandi og gerandi barn eða börn saman. Í tveimur úrskurðum er 

um að ræða stjúpbörn geranda sem þolandi á. Í tveimur úrskurðum eru engin börn nefnd. Í þeim 

úrskurðum þar sem þolandi og gerandi áttu börn saman, virðist gerandi nota börnin sem einhvers 

konar afsökun fyrir áreiti þeirra. Í Hrd. 2002, bls. 120 (35/2002) er tekið tillit til þess að þolandi 

og gerandi ættu barn saman, þar af leiðandi var nálgunarbanni markaður minni tími en krafist var. 

Hér má velta því upp hvað sé barni fyrir bestu. Það er varla barni fyrir bestu að umgangast föður 

sinn ef hann veitir móður barnsins áverka, áreitir hana og veldur ónæði á heimilinu. Í Hrd. 2006, 

bls. 708 (88/2006) kvað við annan tón. Í Hæstarétti var sérstaklega tekið fram að ekki yrði á því 

byggt í máli um nálgunarbann að bannið myndi hugsanlega raska umgengnisrétti barna við þann 

aðila sem banninu á að sæta, enda væru skilyrði nálgunarbanns uppfyllt. Það verður að telja að 

ekki sé barni fyrir bestu að umgangast aðila sem beitir ofbeldi eða áreiti, því ætti í raun að vera 

frekari ástæða til að beita úrræðum laga nr. 85/2011 þegar slíkar aðstæður eru fyrir hendi.  

 Því næst ber að nefna hagsmunamat dómstólanna. Það virðist vera svo að mati dómstóla, að 

nálgunarbann og brottvísun af heimili sé mun meira íþyngjandi úrræði gagnvart geranda heldur 

en þolanda sem óskar eftir því. Í Hrd. 7. ágúst 2008 (423/2008) lágu fyrir gögn um mjög gróft 

kynferðislegt og líkamlegt ofbeldi af hálfu geranda gagnvart maka sínum. Í meirihluta 

Hæstaréttar var kröfu lögreglustjóra um áframhaldandi nálgunarbann hafnað meðal annars á 

grundvelli þess að gerandi hafi virt nálgunarbannið sem var að renna út. Einn dómari skilaði inn 

sératkvæði þar sem færð voru rök fyrir því að fallast á kröfu um nálgunarbann með tilliti til 

tilgangi laga nr. 85/2011, sem er meðal annars að vernda þolendur ofbeldis í nánum samböndum 

og liður í að útrýma kynbundnu ofbeldi. Hér má sjá hagsmunaárekstur, þar sem hagsmunir 
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þolanda og geranda vegast á. Ef gerandi þarf ekki að sæta áframhaldandi nálgunarbanni getur 

hann haft samband við þolanda og umgengist hann. Í samanburði við þolanda sem þarf að búa 

við þá yfirvofandi ógn um að gerandi, sem beitti þolanda hrottalegu kynferðislegu og líkamlegu 

ofbeldi, geti brotið gegn þolanda og/eða raskað friði hans Höfundur verður að fallast á 

rökstuðning í framangreindu sératkvæði, vafasamt verður að telja að það teljist vera svo 

íþyngjandi fyrir geranda að hafa ekki samband við eða vera ekki á sama svæði og þolandi í 

samanburði við þá ógn sem þolandi þarf að búa við. Ekki er tekið tillit til þess valdaójafnvægis 

sem ríkir á milli kynjanna. Í Hrd. 15. mars 2016 (198/2016) var fallist á nálgunarbann og 

brottvísun af heimili í niðurstöðum héraðsdóms og meirihluta Hæstaréttar. Einn dómari skilaði 

inn sératkvæði, þar sem hann taldi að hafna ætti nálgunarbanni varðandi dæturnar. Í sératkvæðinu 

kom meðal annars fram að beiðni um kynlíf, sem gerandi sendi meðal annars til stjúpdætra sinna, 

væri að vísu ósiðleg, en ekki nægjanlegt til að uppfylla skilyrði nálgunarbanns gagnvart þeim. Í 

sératkvæðinu virðist ekki vera tekið tillit til aðstæðna í málinu, nánar tiltekið að þær hafi allar 

þrjár búið undir einræði hans líkt og greinir í úrskurði héraðsdóms, einnig að hann hafi ítrekað 

hótað og áreitt þær.  

 Í annan stað virðist svo vera að sönnun þurfi að liggja fyrir fremur en rökstuddur grunur líkt 

og 4. gr. og 5. gr. laga nr. 85/2011 kveður á um, til að dómstólar fallist á að skilyrði 4. gr. og/eða 

5. gr. laganna séu uppfyllt. Það virðist vera heldur algengt að krafist sé sönnunar fremur en að 

það sé rökstuddur grunur, meðal annars ef margar lögregluskýrslur liggja fyrir, fyrri háttsemi 

geranda, lögregla mætir á vettvang þar sem ljóst er að einhvers konar ofbeldi hafi átt sér stað, líkt 

og sjá má af framangreindum úrskurðum að það sé líklegra að fallist sé á kröfu um að beita 

úrræðum laga nr. 85/2011.  

 Þegar litið er yfir Hrd. 4. maí 2015 (314/2015) virðist vera galli á lögunum í þeim skilningi að 

lögreglustjóri getur ekki haldið áfram með mál, ef þolandi afturkallar beiðni sína þegar mál er 

komið fyrir dómstóla. Í Hrd. 4. maí 2015 (314/2015) hafði lögreglustjóri gert kröfu um 

staðfestingu á nálgunarbanni á grundvelli 1. mgr. 3. gr. laganna. Milli 23. og 30. apríl þegar mál 

var hjá héraðsdómi, afturkallaði þolandi beiðni um nálgunarbann, en kröfu var haldið áfram til 

streitu af hálfu lögreglu, sbr. 3. mgr. 3. gr. laganna. Hæstiréttur hafnaði kröfu um nálgunarbann á 

grundvelli þess að ákvörðun lögreglustjóra hafi verið reist á beiðni þolanda, sbr. 1. mgr. 3. gr. 

sömu laga, því hún var ekki rökstudd á þeim grundvelli í samræmi við 1. mgr. 9. gr., sbr. 1. mgr. 

7. gr. laganna.  
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4.2.7 Samantekt 
Í þessum kafla mun höfundur ritgerðarinnar taka saman einstök atriði sem vöktu athygli hans við 

skrif á framangreindum kafla að dómaframkvæmdinni frátaldri þar sem samantekt er í þeim 

kafla. Fyrst ber að nefna að lög nr. 85/2011 virðast vera að öllu leyti kynhlutlaus. Ekki er að sjá 

þegar lögin eru könnuð, að þau hafi verið liður í að sporna gegn kynbundnu ofbeldi gegn konum. 

Í meistararitgerð Önnu Barböru Andradóttur um Nálgunarbann frá árinu 2009 tekur hún saman 

tölfræði á 47 úrskurðum fyrir héraðsdómstólum landsins frá gildistöku ákvæðanna um 

nálgunarbann í lögum nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála.264 Í niðurstöðunum kemur fram 

að í 74% tilvika séu það konur sem eru þolendur brotanna, jafnframt að í 95% tilvika séu það 

karlar sem eru gerendur brotanna. Þá að í um 90% tilvika þegar úrræði um nálgunarbann hefur 

verið beitt sé um að ræða aðila sem eru með náin tengsl t.d. hjónaband, sambúð eða makar.265 

Líkt og hefur verið tekið fram áður, þá eru lagaákvæði um nálgunarbann fyrst og fremst sett fyrir 

þolendur ofbeldis í nánum samböndum, sem eru í langflestum tilvikum konur. Jafnframt að með 

lögum nr. 85/2011 hafi réttarstaða þolenda brotanna verið bætt m.a. með lögfestingu úrræðisins 

um brottvísun af heimili. Þrátt fyrir að þolendur brotanna séu í langflestum tilvikum konur og 

gerandi fyrrverandi eða núverandi maki þeirra, þá er það ekki svo í öllum tilvikum. Höfundur 

leggur til að athugað verði hvort hægt sé gera greinarmun á annars vegar þeim brotum sem varða 

aðila í nánum samböndum í skilningi ritgerðarinnar og hins vegar þeim brotum þegar minni eða 

engin tengsl eru á milli þolanda og geranda í lögum nr. 85/2011. Ef svo væri gert, þá að athuga 

hvort gera ætti mun á skilyrðum úrræðisins um nálgunarbann fyrir annars vegar þeim brotum sem 

eiga sér stað milli aðila með náin tengsl í skilningi ritgerðarinnar og hins vegar aðila þar sem slík 

tengsl eru ekki til staðar. 

4.3 Samanburður við Norðurlönd um efnisákvæði sem ná yfir kynbundið ofbeldi 
Í kaflanum verður farið í samanburð á því hvernig löggjöf er háttað í Norðurlöndunum, að Íslandi 

frátöldu. Nánar tiltekið umfjöllun um efnisákvæði sem ná yfir kynbundið ofbeldi í hverju landi. 

Farið verður í samanburð á löggjöf annars vegar er varðar ofbeldi í nánum samböndum og hins 

vegar nálgunarbann, sem skiptist í viðveru- og samskiptabann, einnig brottvísun af heimili. Undir 

hugtakið nálgunarbann á Íslandi fellur bæði svokallað samskiptabann og viðverubann, en gerður 

er greinarmunur á þessu tvennu í löggjöf hjá Norðurlöndunum. Í norrænni löggjöf getur verið 

                                                             
264 Anna Barbara Andradóttir: Nálgunarbann, bls. 69. Leit að úrskurðunum fór fram í september og október árið 
2008.  
265 Anna Barbara Andradóttir: Nálgunarbann, bls. 78.  
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kveðið á um annars vegar viðverubann og hins vegar samskiptabann. Ef gerður er greinarmunur á 

hugtökunum mun höfundur notast við hugtökin viðveru- og samskiptabann til að hugtakanotkun 

sé í sem mestu samræmi við hugtakanotkun í norrænni löggjöf. Að öðru leyti ef kveðið er á um 

viðveru- og samskiptabann í sömu málsgrein þá mun höfundur nota hugtakið nálgunarbann sem 

yfirhugtak. Þá ber að taka fram að ekki hafa verið lögfest sérstök ákvæði um ofbeldi í nánum 

samböndum í Danmörku og Finnlandi. Réttarstaðan er því að nokkru leyti svipuð og réttarstaðan 

á Íslandi hvað þessi atriði varðar fyrir breytingarlög nr. 23/2016 á hgl.266 Jafnframt er ekki að 

finna refsiþyngingarákvæði í Danmörku, Finnlandi, Svíþjóð eða Noregi, líkt og 3. mgr. 70. gr. 

hgl. sem tók gildi með breytingarlögum nr. 27/2006 á hgl.267  

4.3.1 Danmörk 
Árið 2009 skipaði dómsmálaráðuneyti Danmerkur nefnd til að endurskoða reglur um 

nálgunarbann og brottvísun af heimili, einnig til að athuga hvort breytingar væru nauðsynlegar á 

þessu sviði. 268  Í skýrslu nefndarinnar 2011 var gerð tillaga að komið yrði reglum um 

samskiptabann (d. tilhold) og brottvísun (d. bortvisning) í heildstæð lög, auk viðverubanns (d. 

opholdsforbud). Framangreint fyrirlag myndi auka vernd og öryggi þolenda, jafnframt styrkja 

beitingu úrræðanna sem hefðu farið dvínandi með árunum.269 Lög om tilhold, opholdsforbud og 

bortvisning m.v. lov nr. 112 af 03/02/2012 tóku gildi 1. mars 2012, með lögfestingu laganna voru 

lov om bortvisning og beføjelse til at meddele tilhold frá 2004 og ákvæði um áminningu í 265. gr. 

straffeloven felld úr gildi.  

 Í 1. kafla umræddra laga er farið í samskiptabann (d. tilhold) og viðverubann (d. 

opholdsforbud). Í 2. kafla laganna er fjallað um brottvísun af heimili (d. bortvisning). Innihaldi 

úrræðanna er skilgreint annars vegar í 1. gr. og 3. gr. laganna, og hins vegar í 7. gr. sömu laga.  

§ 1. 
Ved tilhold kan en person forbydes at opsøge en anden ved personlig, mundtlig eller skriftlig 
henvendelse, herunder ved elektronisk kommunikation, eller på anden måde kontakte eller følge 
efter den anden. 
 
§ 3.  
Ved opholdsforbud kan en person forbydes at opholde sig eller færdes i et nærmere afgrænset 
område i nærheden af en anden persons bolig eller arbejds-, uddannelses- eller opholdssted eller 
andet område, hvor denne ofte færdes. 

                                                             
266 Þskj. 547, 401 lögþ. 2015-16, bls. 9 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
267 Höfundur skoðaði 81. gr. 10. kafla straffeloven (Danmörk), 5. gr. 6. kafla strafflag (Finnland), 2. gr. 29. kafla 
brottsbalken (Svíþjóð) og 77. gr. 14. kafla straffeloven (Noregur).  
268 Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning nr. 15126/2011, bls. 8. 
269 Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning nr. 15126/2011, bls. 86-87. 
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§ 7.  
Ved bortvisning kan en person over 18 år forbydes at opholde sig i sit hjem.  

  
 Lögreglustjóri tekur ákvörðun um samskiptabann, viðverubann og/eða brottvísun af heimili, 

sbr. 2. mgr. 15. gr. laganna. Þá meðhöndlar ríkissaksóknari (d. statsadvokaten) kvartanir vegna 

ákvarðana lögreglustjóra varðandi framangreind úrræði. Gerandi getur óskað þess innan 14 daga 

eftir birtingu ákvörðunar lögreglustjóra, að lögreglustjóri fari með ákvörðunina fyrir héraðsdóm 

(d. byretten), sbr. 1. mgr. 17. gr. laganna. Brot gegn umræddum lögum varðar sektum eða 

fangelsi allt að tveimur árum, sbr. 1. mgr. 21. gr. laganna.  

4.3.2 Finnland 
Lög um nálgunarbann270 (s. lag om Besöksforbud 4.12.1998/898) tóku gildi í Finnlandi 1. janúar 

1999. Heimild um notkun úrræðisins brottvísun af heimili kom inn í umrædd lög árið 2004 (s. lag 

30.7.2004/711) sem tók gildi 1. janúar 2005. Í 1. mgr. 3. gr. laganna er kveðið á um 

nálgunarbann, þar kemur fram:  
3 § 
På det sätt som närmare bestäms i avgörandet i ärendet får den som meddelats besöksförbud inte 
träffa den person som förbudet avses skydda eller på annat sätt kontakta denna eller göra försök 
därtill (normalt besöksförbud), om inte något annat följer av 4 mom. Det är likaså förbjudet att följa 
efter och iaktta den person som förbudet avses skydda.  
[...] 

 
 Í 2. mgr. 3. gr. sömu laga kemur fram að jafnframt skuli banna þeim aðila sem vísað var brott 

af heimili að koma á þann stað aftur.271 Þá kemur fram undantekning í 4. mgr. 3. gr. laganna, 

nánar tiltekið að geranda sé heimilt að hafa samband við þolanda ef sérstakar ástæður eru fyrir 

því og slíkt sé talið nauðsynlegt (s. en saklig grund och som är uppenbart nödvändiga). Heimild 

til beitingar úrræðisins um brottvísun af heimili kemur fram í 2. mgr. 2. gr. lag om besöksforbud:  
2 § 
[...] 
Besöksförbud avseende gemensam bostad kan meddelas, om den person mot vilken förbudet avses 
gälla genom hotelser, tidigare brott eller annat beteende ger anledning att anta att han eller hon 
sannolikt kommer att begå ett brott mot den persons liv, hälsa eller frihet som känner sig hotad och 
ett förbud inte är oskäligt med hänsyn till hur allvarligt det hotande brottet är, de i den gemensamma 
bostaden boende personernas förhållanden och andra omständigheter i saken.  

                                                             
270 Hugtakanotkun í lag om besöksforbud virðist vera í samræmi við hugtakanotkun í lögum nr. 85/2011 varðandi 
hugtakið nálgunarbann. Því í samræmi við 1. mgr. 3. gr. lag om besöksforbud, verður hugtakið nálgunarbann notað í 
stað hugtakanna samskipta- og viðverubanns.  
271 2. mgr. 3. gr. Lag om besöksförbud: Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. skall en person som meddelats 
besöksförbud avseende gemensam bostad avslägsna sig från den gemensamma bostaden, och får inte återvända till 
den.  
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 Ákæranda, lögreglu og félagsmálayfirvöldum er heimilt að óska eftir því hjá dómstólum (s. 

tingsrätten) að úrræðinu um brottvísun af heimili verði beitt. Jafnframt getur þolandi borið upp 

ósk þess efnis, sbr. 1. mgr. 5. gr. laganna. Ef lögregla eða ákærandi taka slíka ákvörðun þarf að 

bera ákvörðunina undir tingsrätten innan þriggja daga og hefur dómstóllinn sjö daga til að taka 

málið til meðferðar, sbr. 1. mgr. 12. gr. laganna. Í 11. gr. laganna er heimild til að taka ákvörðun 

um tímabundna beitingu umræddra úrræða ef ljóst þykir að þolandi þurfi strax á vernd að halda. 

Jafnframt ef talið er að aðstæður séu með þeim hætti að þolandi muni ekki leggja fram beiðni um 

beitingu úrræðanna af sjálfsdáðum t.d. vegna hræðslu við geranda, getur lögregla, ákærandi eða 

dómstóll tekið ákvörðun um beitingu nálgunarbanns og/eða brottvísun af heimili. Brot gegn 

umræddum lögum varða sektum eða fangelsi í allt að eitt ár, sbr. 9. gr. a í 16. kafla finnsku 

hegningarlaganna (s. strafflag 19.12.1889/39). 

4.3.3 Svíþjóð 
Lög um nálgunarbann (s. lag 1988:688 om besöksförbud) tóku gildi í Svíþjóð árið 1988. 

Forsenda lögfestingu laganna er meðal annars að veita þolendum aukna vernd og þá einkum sér í 

lagi konum sem höfðu orðið fyrir misþyrmingum og öðrum árásum. Árið 2003 var bætt við 

heimild í lögin til beitingar úrræðisins um brottvísun af heimili (s. besöksförbud avseende 

gemensam bostad). Framangreind úrræði koma annars vegar fram í 1. mgr. 1. gr. laganna og hins 

vegar í 1. mgr. 1. gr. a sömu laga. Jafnframt er heimilt að beita svokölluðu víðtækara 

viðverubanni eða utvidgat kontaktförbud, sú heimild kemur fram í 2. gr. laganna:  

1 § 
Enligt denna lag får förbud meddelas för en person att besöka eller på annat sätt ta kontakt med en 
annan person eller att följa efter denna person.  
[...] 
 
1 a § 
Kontaktförbud enligt 1 § får avse också förbud att uppehålla sig i en bostad som brukas gemensamt 
med annan, om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet 
avses gälla kommer att begå brott mot en sammanboendes liv, hälsa, frihet eller frid. 
[...] 
 
2 § 
Om det kan antas att ett kontaktförbud enligt 1 § inte är tillräckligt, får förbudet utvidgas till att avse 
förbud att uppehålla sig i närheten av en annan persons bostad eller arbetsplats eller annat ställe där 
den personen brukar vistas.  
[...] 
Ett beslut om särskilt utvidgat kontaktförbud ska förenas med villkor om elektronisk övervakning, 
om det finns särskilda skäl mot det. 
[...] 
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 Skilyrði fyrir beitingu utvidgat kontaktförbud eru þrengri en fyrir beitingu úrræðisins um 

nálgunarbann, sbr. 1. gr. laganna, því um er að ræða víðtækari takmörkun á ferðafrelsi geranda (s. 

rörelsefriheten), sbr. 4. mgr. 2. gr. laganna. Heimilt er að gera umfang nálgunarbannsins 

víðtækara ef nálgunarbann skv. 1. gr. laganna virkar ekki sem skyldi, sbr. 1. mgr. 2. gr. laganna. 

Jafnframt ef ekkert mælir gegn því, er mögulegt að beita svokölluðu rafrænu eftirliti og þar með 

auka umfang nálgunarbannsins enn frekar, sbr. 3. mgr. 2. gr. sömu laga. Ákærandi (s. allmän 

åklagare) fer með ákvörðunarvald um framangreind úrræði eftir beiðni þolanda, eða ef önnur 

ástæða telst vera fyrir hendi (s. eller när det annars finnst anledning till det), sbr. 7. gr. laganna. 

Brot gegn framangreindum lögum varða sektum eða fangelsi í allt að eitt ár, sbr. 24. gr. laganna, 

minniháttar eða óveruleg brot gegn lögunum varða ekki við refsingu (s. i ringa fall ska inte 

dömas till ansvar). Þá kemur jafnframt fram í 25. gr. laganna að brot gegn lögunum hvað varðar 

utvidgat kontaktförbud med villkor om elektronisk övervakning varða sektum eða fangelsi í allt að 

eitt ár. 

 Það var ekki fyrr en um lok áttunda áratugarins sem viðhorf gagnvart kynbundnu ofbeldi 

gegn konum byrjaði að breytast í Svíþjóð. Breytt viðhorf leiddi meðal annars til þess að lagt var 

fram frumvarp til breytingar á sænsku hegningarlögunum til að lögfesta meðal annars sérstakt 

ákvæði um kynbundið ofbeldi í nánum samböndum. Með því að lögfesta umrædd ákvæði í 

sænsku hegningarlögin var það ljóst að slíkt ofbeldi teldist ekki lengur vera einkamál heldur 

samfélagslegt vandamál sem yfirvöld ættu að hafa afskipti af. Með lögfestingunni hafi 

samfélagið eða yfirvöld tekið ábyrgð á að stöðva ofbeldið og hjálpa konum sem þolendum 

ofbeldis. 272  Í útgangspunktum við frumvarp til breytingar sænsku hegningarlaganna (s. 

regeringens proposition 1997/98:55) kemur fram að þrátt fyrir að fremur mikið jafnrétti teljist 

vera í Svíþjóð, þá virðist ríkja valdaójafnvægi í samskiptum milli kynjanna (s. alltjämt obalans i 

maktförhållandet mellan könen). Jafnframt að versta birtingarmynd (s. mest extrema exemplet) 

þess sé ofbeldi karla gegn konum sem eru makar eða fyrrum makar þeirra. Þá kemur einnig fram 

að síðastliðinn áratug áður en frumvarpið var lagt fram hafi tilkynningar um misnotkun (s. 

misshandel) og kynferðislegt ofbeldi (s. sexuella övergrepp) farið vaxandi, sérstaklega hvað 

varðar ofbeldisbrot karla gegn konum í nánum samböndum. Slíkt ofbeldi sé því álitið alvarlegt 

                                                             
272 Mona Eliasson: Mäns våld mot kvinnor, bls. 52-53.  
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samfélagslegt vandamál og því eitt af forgangsmálum réttarkerfisins (s. rättsväsendet) að uppræta 

slíkt ofbeldi.273  

 Í umræddu frumvarpi er sérstaklega tekið fram af hverju fallið sé frá hinni almennu venju að 

hafa sænsku hegningarlögin kynhlutlaus. Ástæða þess sé meðal annars sú að karlmaður sé í 

meirihluta tilvika gerandi og kona í meirihluta tilvika þolandi þess ofbeldis, einnig að ofbeldinu 

sé beitt á grundvelli kyns hennar. Jafnframt að umrædd háttsemi stafi af hugmynd samfélagsins 

(s. föreställning) um lægri gildi kvenna í samanburði við karlmenn í samfélaginu. Þar af leiðandi 

mikilvægt að gera framangreind tengsl skýr við gerð sérstaks ákvæðis um ofbeldi í nánum 

samböndum. Auk þess mun slíkt lagaákvæði lýsa raunveruleika kvenna betur.274  

 Með það að leiðarljósi var gerð tillaga meðal annars um að lögfesta sérstakt ákvæði um 

ofbeldi í nánum samböndum.275 Ákvæðið var lögfest árið 1998 í 4. gr. a í 4. kafla sænsku 

hegningarlaganna og það ber heitið grov kvinnofridskräkning (s. brottsbalken 1962:700). Það 

skiptist í tvær málsgreinar. Sú fyrri snýr að ofbeldi gagnvart nákomnum í víðtækari skilningi en 

viðfangsefni ritgerðarinnar, en sú síðari snýr sérstaklega að kynbundnu ofbeldi gegn konu af 

hendi karlmanns, svokallað gróft kvenfrelsisbrot eða grov kvinnofridskräkning.276 Umrætt ákvæði 

hljóðar svo:  
4 a § 
Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4 6 eller 12 kap. eller enligt 24 § lagen (1988:688) om 
kontaktförbud mot en närstående eller tidigare närstående person, döms, om var och en av 
gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit 
ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse i lägst nio 
månader och högst sex år.  
 Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han är eller har 
varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande 
förhållanden, ska han i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff.  
 

 Jafnframt áskilur 4. gr. a 4. kafla brottsbalken að hver og einn verknaður sé til þess fallinn að 

skaða alvarlega sjálfsmat hans (s. självkänsla) og sé liður í endurteknum brotum gegn friðhelgi 

þolandans (s. personens integritet). Umrætt ákvæði er eyðuákvæði, þ.e. ákvæðið hefur ekki að 

geyma sjálfstæða verknaðarlýsingu heldur vísar í til annarra ákvæða innan sömu laga.277  

                                                             
273 Regeringens proposition 1997/98:55, bls. 20-21. 
274 Regeringens proposition 1997/98:55, bls. 83. 
275 Regeringens proposition 1997/98:55, bls. 8. 
276 Þskj. 547, 145. lögþ. 2015-16, bls. 9 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
277 Lögfræðiorðabókin, bls. 111 og Svala Ísfeld Ólafsdóttir: „Ákvæði hegningarlaga um ofbeldi í nánum 
samböndum“, bls. 71.  
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4.3.4 Noregur 
Í Noregi er að finna sérstakan lagabálk um viðveru- og samskiptabann ásamt brottvísun af heimili 

í sakamálalögunum kap 17. a Besøksforbud, oppholdsforbud m.v. (n. lov 1981-05-22 nr. 25: Lov 

om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven)). Heimild til beitingar úrræðanna um 

viðveru- og samskiptabann og brottvísun af heimili er að finna í 222. gr. a straffeprosessloven í 

framangreindum kafla laganna, þar kemur fram:  
 § 222 a. 

Påtalemyndigheten kan nedlegge besøksforbud dersom det er grunn til å tro at en person ellers vil 
a) begå en straffbar handling overfor en annen person, 
b) forfølge en annen person, 
c) på annet vis krenke en annens fred, eller 
d) begå ordensforstyrrelser som er særlig belastende for en annen person. 
 Slikt forbud kan også nedlegges til beskyttelse for en nærmere avgrenset krets av personer. 
Forbudet kan nedlegges dersom den som forbudet skal beskytte, har begjært det, eller allmenne 
hensyn krever det. § 170 a gjelder tilsvarende.  
 Besøksforbudet kan gå ut på at den forbudet retter seg mot, forbys 
a) å oppholde seg på et bestemt sted, eller 
b) å forfølge, besøke eller på annet vis kontakte en annen person. 
Er det nærliggende fare for en handling som nevnt i første ledd bokstav a, kan personen forbys å 
oppholde seg i sitt eget hjem. 

 [...] 
 
 Heimild til að beita úrræðunum um viðveru- og samskiptabann og/eða brottvísun af heimili er 

afmörkuð innan ákveðins tíma. Viðveru- og samskiptabanni má beita í allt að einu ári, en 

brottvísun af heimili má beita í allt að þrjá mánuði, sbr. 222. gr. a straffeprosessloven. Ákærandi 

tekur ákvörðun um brottvísun að beiðni þolanda. Eftir að ákvörðun hefur verið tekin um beitingu 

úrræða um framangreint skal bera ákvörðun undir dómstóla eins fljótt og mögulegt er og eigi 

síðar en innan fimm daga frá birtingu hennar, sbr. 222. gr. a sömu laga. Brot á samskipta- og 

viðverubanni, ásamt brottvísun af heimili varðar sektum eða fangelsi í allt að eitt ár, sbr. 168. gr. 

straffeloven (n. lov-2005-05-20-28).  

 Það var ekki fyrr en árið 2005 sem sérstakt ákvæði um ofbeldi í nánum samböndum var 

lögfest í norsku hegningarlögin nr. 10 frá 22. maí 1902. Breytingar voru gerðar á þágildandi 219. 

gr. laganna árið 2005. Eftir umræddar breytingar samsvaraði 219. gr. laganna 191. gr. íslensku 

hegningarlaganna. En 191. gr. hgl. var felld úr gildi með lögum nr. 27/2006. 278  Með 

breytingarlögum nr. 74/2009 á norsku hegningarlögunum (n. lov nr. 74/2009 om enringer i 

                                                             
278 191. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, fyrir breytingarlög á hgl. nr. 27/2006, hljóðaði svo: Ef nokkur 
misbýður með stórfelldri vanrækslu eða móðgunum eiginkonu sinni eða eiginmanni, barni sínu eða öðru barni eða 
ungling undir 18 ára aldri, sem hann hefur til umsjónar eða fósturs, eða manni, sem er skyldur honum eða tengdur í 
beinan legg upp á við, þá varðar það fangelsi allt að 2 árum. 
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straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 m.v. (siste delproposisjon – sluttføring av spesiell del og 

tilpasning av annen lovgivning)) voru gerðar breytingar á þágildandi 219. gr. norsku 

hegningarlaganna. Í greinargerð með lögunum kom fram að gerðar hafi verið smávægilegar 

breytingar á þágildandi 219. gr. norsku hegningarlaganna, annars vegar í tengslum við efni og 

hins vegar framsetningu.279 Þá var ákvæðinu einnig skipt í tvennt, annars vegar 282. gr. og hins 

vegar 283. gr. Auk þess var staðsetningu ákvæðisins breytt, ákvæðið var flutt úr 

sifskaparbrotakafla hegningarlaganna yfir í ofbeldiskafla laganna.280 Ákvæðin hljóða svo:  
 § 282. Mishandling i nære relasjoner 

Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre 
krenkelser, alvorlig eller gjentatt mishandler  
a) sin nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer,  
b) sin eller nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektning i rett nedstigende linje, 
c) sin slektning i rett oppstigende linje,  
d) noen i sin husstand, eller 
e) noen i sin omsorg.  

 
 § 283. Grov mishandling i nære relasjoner 

Grov mishandling i nære relasjoner straffes med fengsel inntil 15 år. Ved avgjørelsen av om 
mishandlingen er grov skal det særlig legges vekt på om den har hatt til følge betydelig skade eller 
død, og for øvrig 
a) dens varighet, 
b) om den er utført på en særlig smertefull måte, eller har hatt til følge betydelig smerte, eller 
c) om den er begått mot en forsvarsløs person. 

 
 Í greinargerð með frumvarpi kemur fram „að það sé á grundvelli tengslanna (n. relasjonelle 

apsekter) sem rétt þyki að setja sérstakt refsiákvæði um ofbeldi í nánum samböndum“. Jafnframt 

að „[...] með því að ofbeldi við þessar aðstæður sé til þess fallið að valda þolandanum ótta um að 

það endurtaki sig, en það sé einmitt óttinn við frekara ofbeldi sem einkenni þessi brot umfram 

önnur ofbeldisbrot“. Þá að það sé nauðsynlegt að taka til skoðunar þá ógn og andlegu þjáningar 

sem fylgi ofbeldi í nánum samböndum, sem dæmi hótanir um líkamlegt ofbeldi sem sé þáttur í 

kerfisbundinni kúgun.281  

4.4 Breytingar innan lögreglunnar 
Á undanförnum árum hafa átt sér stað umfangsmiklar breytingar innan lögreglunnar. Sem dæmi 

um breytingar mætti nefna tímabundið samstarfsverkefni lögreglu á Suðurnesjum og 

                                                             
279 Svala Ísfeld Ólafsdóttir: „Ákvæði hegningarlaga um ofbeldi í nánum samböndum“, bls. 82-83.  
280 Þskj. 547, 145. lögþ. 2015-16, bls. 11 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
281 Svala Ísfeld Ólafsdóttir: „Ákvæði hegningarlaga um ofbeldi í nánum samböndum“, bls. 84-85, vísar í greinargerð 
er varð að lögum nr. 131/2005 er nefnist om oppheving av løsgjengerloven og om endringer i straffeloven mv. (eget 
straffebud mot vold i nære relasjoner mv.) sbr. Ot.prp.nr. 113 (2004-2005), bls. 38-41. 
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barnaverndar er nefnist „Að halda glugganum opnum“, samstarfsverkefni milli lögreglu á 

höfuðborgarsvæðinu og Reykjavíkurborgar er nefnist „Saman gegn ofbeldi“, verklagsreglur 

ríkislögreglustjóra sem samþykktar voru árið 2014 og að lokum samstarfsverkefni meðal annars 

milli Reykjavíkurborgar og Lögreglu á höfuðborgarsvæðinu sem nefnist Bjarkarhlíð. Í þessum 

kafla verður farið frekar í umrædd samstarfsverkefni og verklagsreglurnar til að sýna fram á hina 

mikilvægu þróun sem hefur átt sér stað og hvaða jákvæðu breytingar framangreind verkefni og 

breytingar hafa leitt af sér. 

 Í tilefni laga nr. 85/2011 um nálgunarbann og brottvísun af heimili, var staða mála athuguð 

hjá lögreglunni á Suðurnesjum í tengslum við ofbeldi í nánum samböndum. Skoðunin leiddi í ljós 

hversu ábótavant skráningakerfi lögreglu var, jafnframt að framgangur mála innan réttarkerfisins 

var lítill sem enginn. Úrræðin um nálgunarbann og brottvísun af heimili skv. lögum nr. 85/2011 

voru lítið notuð og stuðning skorti fyrir þolendur og gerendur. Hinn 1. febrúar 2013 hófst 

tilraunaverkefni lögreglunnar á Suðurnesjum og félagsþjónustunnar í umdæminu Að halda 

glugganum opnum.282 Tilraunverkefnið var tímabundið til eins árs og lauk því í lok janúar 

2014.283 Markmið verkefnisins var að: 
[...] bæta rannsóknir í málum er varða heimilisofbeldi með markvissari fyrstu viðbrögðum lögreglu, 
fækka ítrekunarbrotum, efla tölfræði og aðstoða þolendur og gerendur markvisst. Einnig að nýta 
betur úrræði um nálgunarbann og brottvísun af heimili og ná fleiri málum í gegnum 
refsivörslukerfið.  

 
 Í kjölfar verkefnisins gaf ríkislögreglustjóri út verklag 2. desember 2014, um meðferð og 

skráningu mála um ofbeldi í nánum samböndum sem tilkynnt eru til lögreglu.284 Með bættu 

verklagi yrðu málin tekin föstum tökum frá tilkynningu þeirra, jafnframt af meiri alvöru en áður 

hafi verið gert. Ástæða þess af hverju mikilvægt var að mati lögreglu að taka málin strax föstum 

tökum var sú að með því að grípa strax inn í til dæmis með betri vettvangsrannsókn er verið að 

hafa mikilvæg áhrif á framgang málanna.285 Líkt og kom fram í Rannsókn á ofbeldi gegn konum: 

Lögreglan, þá var það helsta vandamál lögreglunnar þegar kom að slíkum brotum að þolendur 

væru fremur hikandi til að kæra málin eða halda áfram með þau fyrir dómstólum.286 Þar með er 

þetta mjög mikilvæg breyting að grípa strax inn í og tryggja sönnunargögn í samræmi við 

                                                             
282 Ársskýrsla lögreglustjórans á Suðurnesjum 2013, bls. 32-33.  
283 Félagsþjónustan er þrískipt: Fjölskyldu- og félagsþjónustan í Reykjanesbæ, Félagsþjónustan í Grindavík og 
Félagsþjónustan í Sandgerði, Sveitarfélaginu Garði og Sveitafélaginu Vogum. 
284 Verklagsreglur um meðferð og skráningu heimilisofbeldismála sem tilkynnt eru til lögreglu, bls. 1.  
285 Ársskýrsla lögreglustjórans á Suðurnesjum 2013, bls. 33. 
286 Rannsókn á ofbeldi gegn konum. Lögreglan, bls. 3.  
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núgildandi verklag með bættri vettvangsrannsókn. Líkt og kemur fram í ársskýrslu lögreglunnar á 

Suðurnesjum 2013, þá getur verið um eina tækifærið að ræða til að hafa áhrif á framgang 

málsins. Í bættri vettvangsrannsókn felst meðal annars að taka upp framburði aðila málsins, 

jafnframt að kalla til félagsþjónustu, hvort sem börn eru til staðar eður ei, jafnframt að greint sé 

frá þeim úrræðum sem til staðar eru bæði fyrir þolanda og geranda, svo sem nálgunarbanni og 

brottvísun af heimili. Auk bættrar vettvangsrannsóknar er eftirfylgni innan viku frá því að atvik 

átti sér stað einnig í verklagsreglunum sem kemur fram í 12. gr. reglnanna. Auk þess ber að nefna 

svokallað hættumat, sem var ekki að finna í eldra verklagi um ofbeldi í nánum samböndum. Í 

eftirfylgninni er hægt að meta hvort brotið sé ennþá að eiga sér stað, hvort umræddu broti sé 

lokið eða hvort líklegt sé að það muni eiga sér stað á ný. Hvað varðar áhættumat lögreglu þá 

getur lögreglustjóri tekið ákvörðun um t.d. nálgunarbann ef talið er líklegt að hætta sé á að 

ofbeldi muni eiga sér stað á ný og/eða ef hætta er á að alvarlegt ofbeldi geti átt sér stað 

samkvæmt áhættumati lögreglu.287  

 Í niðurstöðum ársskýrslu lögreglunnar á Suðurnesjum 2013 kemur fram að verkefnið Að 

halda glugganum opnum hafi gengið vel og samstarfið hafi verið haldið áfram eftir lok 

verkefnisins. Meðal annars hafi fjöldi karla sem leituðu aðstoðar meðferðarúrræðisins Karlar til 

ábyrgðar aukist sem væri sterkt merki þess að lögregla væri á réttri leið. Jafnframt fékk meðferð 

málanna hjá lögreglunni á Suðurnesjum mikla athygli í samfélaginu sem og erlendis, auk þess 

fékk verkefnið viðurkenningu vegna nýsköpunar í opinberum rekstri. Þar af leiðandi er ljóst að 

frekari afskipti samfélagsins og yfirvalda gagnvart slíkum brotum leiði til hins góða. Þá er einnig 

tekið fram að ofbeldi í nánum samböndum sé samfélagslegt vandamál og að ofbeldið takmarkist 

ekki við gerendur og þolendur, heldur hafi það mikil og alvarleg áhrif á þau börn sem á heimilinu 

búa, því þurfi að huga sérstaklega að þeim. Þá að markmið löggjafans með lögum nr. 85/2011 um 

nálgunarbann og brottvísun af heimili muni nást með tilkomu núgildandi verklags.288   

 Sigríður Björk Guðjónsdóttir, þáverandi lögreglustjóri á Suðurnesjum og núverandi 

lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu, tekur fram í tillögu til nýsköpunarverðlauna í opinberri 

þjónustu og stjórnsýslu að verkefnið hafi „í fyrstu [mætt] nokkurri fyrirstöðu enda fylgir 

áherslubreytingunum töluverð aukin vinna“, þá tók hún fram að sú fyrirstaða hafi horfið þegar 

nýja verkefnið byrjaði að sýna árangur.289 Verkefnið byrjaði að teygja úr sér meðal annars til 

                                                             
287 Ársskýrsla lögreglustjórans á Suðurnesjum 2013, bls. 33-34.  
288 Ársskýrsla lögreglustjórans á Suðurnesjum 2013, bls. 22-36.  
289 Tillaga til nýsköpunarverðlauna í opinberri þjónustu og stjórnsýslu 2013, bls. 2.  
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lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu sem hóf sambærilegt tilraunaverkefni til eins árs í samstarfi 

með Reykjavíkurborg, verkefnið nefnist Saman gegn ofbeldi. Markmið þess var í samræmi við 

fyrirmynd þess, nánar tiltekið að „bæta rannsóknir í málum er varða heimilisofbeldi með 

markvissari fyrstu stigum lögreglu, fækka ítrekunarbrotum, bæta tölfræðivinnslu, aðstoða 

þolendur og gerendur markvisst, nýta betur úrræði um nálgunarbann og brottvísun af heimili og 

að ná fleiri málum í gegnum réttargæslukerfið“. Í áfangamati á Saman gegn ofbeldi kom fram að 

almenn jákvæð viðbrögð var að finna um verkefnið, meðal annars innan lögreglu, félagsþjónustu 

og þolenda.290 Þegar litið er til heildarfjölda mála Lögreglu á höfuðborgarsvæðinu sem varða 

ofbeldi í nánum samböndum, eða heimilisofbeldi líkt og lögregla notast við, þá er um mikla 

fjölgun á málum að ræða. Í úttekt á samstarfsverkefninu Saman gegn ofbeldi kemur fram að 391 

mál hafi verið skilgreind af embætti lögreglu á höfuðborgarsvæðinu sem heimilisofbeldismál í 

Reykjavík árið 2015, sem er tvöfalt meira en árið 2014. Árið 2014 voru um 200 mál skilgreind 

sem heimilisofbeldi hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Aukning mála má að einhverju leyti 

rekja til breyttrar skráningar lögreglu, en tekið er fram í umræddri úttekt að samstarfsverkefnið 

hafi einnig haft einhver áhrif á fjölda mála. Í þeim skilningi að vitundavakning innan 

samfélagsins geti haft þau áhrif að lögregla sé frekar kölluð til á vettvang.291 Jafnframt ber að 

nefna samstarfsverkefnið Bjarkarhlíð.292 Bjarkarhlíð er miðstöð fyrir þolendur ofbeldis og tók 

formlega til starfa í mars 2017. Meginmarkmið verkefnisins „er að [þolendur] fái, á einum stað, 

þá þjónustu sem á þarf að halda í kjölfar ofbeldis“.293 Verkefnið hefur verið að sýna mikinn 

árangur, meðal annars voru um þrjú hundruð mál hjá Bjarkarhlíð í desember 2017.294 Þá af tvö 

hundruð og fjörtíu málum hafi um 60% þeirra verið vegna ofbeldis í nánum samböndum.295 

5 Niðurstöður 
Líkt og kemur fram í inngangi ritgerðarinnar, beitti höfundur femínískri nálgun til að athuga 

hvort lög sem við fyrstu sýn virðast vera kynhlutlaus, séu í raun með kynbundna slagsíðu. 

                                                             
290 Saman gegn ofbeldi, bls. 2-5. 
291 Saman gegn ofbeldi, bls. 19. Sjá tölulegar upplýsingar og yfirlit yfir breytingu í fylgiskjali I og II.  
292 Bjarkarhlíð er samstarfsverkefni eftirfarandi stofnana: Reykjavíkurborgar, velferðarráðuneytisins, 
innanríkisráðuneytis, Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, Samtaka um kvennaathvarf, Stígamóta, Drekaslóðar, 
Mannréttindaskrifstofu Íslands og Kvennaráðgjafarinnar. 
293 „Bjarkarhlíð – Miðstöð fyrir þolendur ofbeldis“, http://www.logreglan.is.    
294 Viðtal við Rögnu Björg Guðbrandsdóttur, verkefnastjóra Bjarkarhlíðar: „Fleiri þolendur ofbeldis leitað til 
Bjarkarhlíðar en búist var við“, http://www.visir.is. 
295 Viðtal við Hafdísi Ingu Hinriksdóttur, sérfræðing hjá Bjarkarhlíð: „Um 100 börn farið í Kvennaathvarfið“, bls. 
10.  
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Markmið ritgerðarinnar er að leitast við að skýra og gera grein fyrir þróun íslensks réttar hvað 

varðar kynbundið ofbeldi í nánum samböndum í ljósi femínískra lagakenninga, bæði þróun laga 

og dóma með höfuðáhersluna á stöðuna í dag. Enn fremur er kannað hvort og þá hvernig má 

greina tregðu við lagasetningu til að viðurkenna áhrif kynferðis í íslenskum rétti.  

 Líkt og kemur fram í fyrstu köflum ritgerðarinnar, er almennt lagt til grundvallar innan 

femínískra lagakenninga að réttur og siðferði verði ekki aðskilin, heldur sé spurningin hvers 

siðferði það er sem endurspeglast í réttinum.296 Í ritgerðinni hefur annars vegar verið gerð grein 

fyrir ákvæðum hgl. í tengslum við kynbundið ofbeldi í nánum samböndum, og hins vegar lögum 

nr. 85/2011 um nálgunarbann og brottvísun af heimili.  

 Þegar litið er yfir dómaframkvæmd varðandi hgl. er fremur ljóst að áður en 218. gr. b hgl. tók 

gildi, endurspegluðu 217. gr. og 218. gr. hgl., ekki nægilega raunveruleika kvenna. Í þeim 

skilningi að brot virtust vera aðallega heimfærð eftir áverkum þolenda undir 217. gr. og 218. gr. 

hgl., líkt og kemur fram í dómaframkvæmdinni, án tillits til þeirra aðstæðna sem voru fyrir hendi. 

Að mati höfundar var um jákvæða þróun að ræða þegar refsiþyngingarástæðan í 3. mgr. 70. gr. 

hgl. og 233. gr. b hgl. um ærumeiðingar í nánum samböndum voru lögfest með tilkomu 

breytingarlaga nr. 27/2006, þrátt fyrir að ákvæðin hafi ekki náð yfir umfang og eðli þeirrar 

háttsemi sem um ræðir. Ef refsilög ná ekki yfir háttsemi, þá er hún ekki refsiverð. Auk þess var 

um einhvers konar aukaúrræði að ræða í staðinn fyrir að lögfesta sérstakt ákvæði um ofbeldi í 

nánum samböndum, líkt og gert var í Noregi og Svíþjóð. Loks var sú ákvörðun tekin að lögfesta 

sérstakt ákvæði um ofbeldi í nánu sambandi í 218. gr. b hgl. Lögfestingin var liður í innleiðingu 

Istanbúlsamningsins. Það mætti segja að 218. gr. b hgl. taki aðeins á hluta vandans, í þeim 

skilningi að ákvæðið tekur almennt á ofbeldi í nánum samböndum, t.d. barna gagnvart öldruðum 

foreldrum. Þá er ekki enn sem komið er mikil reynsla af umræddu ákvæði í dómaframkvæmd. 

Þegar litið er yfir dómaframkvæmdina virðist ekki vera samræmi í dómaframkvæmd varðandi 

beitingu ákvæðisins, en ákvæðið hefur m.a. í Hérd. Rvk. 4. maí 2016 (S-41/2016) verið notuð 

sem refsiþyngingarástæða, ásamt 3. mgr. 70. gr. hgl. fyrir brot gegn 1. mgr. 217. gr. sömu laga. 

Verður að telja að dómaframkvæmd endurspegli skilningsleysi á eðli og umfangi slíkra 

sambanda, jafnframt hefur ekki verið tekið tillit til þess valdaójafnvægis sem er milli karla og 

kvenna. Sem dæmi mætti nefna Hérd. Reykn. 23. október 2017 (S-149/2017) þar sem ákærði var 

sakfelldur fyrir brot gegn 218. gr. b hgl., en ekki nauðgun sem átti sér stað sömu nótt. Þar af 

                                                             
296 Brynhildur G. Flóvenz: „Um rétt og kynferði“, bls. 93. 
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leiðandi er það skoðun höfundar að sjónarmið og reynsla kvenna hafi ekki verið lögð nægjanlega 

til grundvallar í réttinum.  

 Hvað varðar lög nr. 85/2011 um nálgunarbann og brottvísun af heimili og dómaframkvæmd, 

þá er enginn greinarmunur gerður í lögunum á annars vegar þeim brotum sem varða kynbundið 

ofbeldi af hálfu fyrrverandi eða núverandi maka eða kærasta og hins vegar þeim brotum þegar 

lítil eða engin tengsl eru á milli þolenda og geranda. Þegar ákvörðun um staðfestingu á úrræðum 

skv. lögum nr. 85/2011 er tekin, virðist þegar litið er yfir dómaframkvæmd, að nálgunarbann 

og/eða brottvísun af heimili sé talið mun meira íþyngjandi fyrir geranda, en það teljist vera 

óbreytt ástand fyrir þolanda. Í Hrd. 7. ágúst 2008 (423/2008) kemur umrætt viðhorf greinilega í 

ljós að mati höfundar. Meirihluti Hæstaréttar hafnaði kröfu lögreglustjóra um áframhaldandi 

nálgunarbann gagnvart geranda sem hafði beitt þolanda mjög grófu og líkamlegu ofbeldi. En í 

minnihluta Hæstaréttar eru færð rök fyrir að gerandi ætti að sæta áfram nálgunarbanni, 

sérstaklega með vísan til tilgangs laga nr. 85/2011 sem er m.a. að vernda þolendur kynbundins 

ofbeldis í nánum samböndum. Höfundur telur það vafasamt að nálgunarbann sé meira íþyngjandi 

fyrir geranda heldur en þolanda sem býr t.d. við yfirvofandi ógn um að gerandi muni brjóta gegn 

þolanda eða áreita með einhverjum hætti, í samanburði við að gerandi geti ekki sett sig í samband 

við þolanda eða farið á ákveðna staði. Því verður að telja að raunveruleiki kvenna endurspeglist 

ekki í dómaframkvæmd hvað þetta varðar, jafnframt þess valdaójafnvægis sem er fyrir hendi. 

 Höfundur telur að í íslenskri réttarframkvæmd sé ekki tekið nægilegt mið af eðli og umfangi 

kynbundins ofbeldis í nánu sambandi, því þegar komist er að niðurstöðu eru sjónarmið og reynsla 

kvenna og þekking á kynbundnu ofbeldi ekki nægilega lögð til grundvallar í réttinum. Í ljósi alls 

framangreinds telur höfundur að fullt tilefni sé til þess að lögfesta sérstakt ákvæði í hgl. um 

kynbundið ofbeldi og áreitni í nánum samböndum sem tekur mið af Istanbúlsamningnum, í 

samræmi við forsendur og markmið hans. Ísland fullgilti samninginn 26. apríl sl. og því verður 

áhugavert að sjá hvort áhugi sé til staðar að raunverulega fylgja forsendum og markmiðum hans. 

Þá telur höfundur að hægt sé að gera greinarmun á annars vegar þeim brotum sem varða aðila í 

nánum samböndum í skilningi ritgerðarinnar og hins vegar þeim brotum þegar minni eða engin 

tengsl eru á milli þolenda og geranda í lögum nr. 85/2011. 
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FYLGISKJAL I 
 
Yfirlit yfir mál lögreglu á höfuðborgarsvæðinu sem skráð eru sem annars vegar heimilisofbeldi 
og hins vegar ágreiningur. Fyrsta taflan sýnir heildarfjölda milli ára. Sú seinni fjölda milli 
mánaða. 
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FYLGISKJAL II 
 
Fyrsta taflan sýnir tengsl aðila í málum hjá lögreglu á höfuðborgarsvæðinu frá 2. desember 2014 
til júlí 2017. Líkt og að neðan greinir þá er um að ræða ofbeldi í nánum samböndum milli maka í 
um 69% mála hjá lögreglu. Önnur taflan sýnir kyn, ríkisfang, aldur og hvort gerandi hafi verið 
undir áhrifum áfengis. Sömuleiðis þriðja taflan, jafnframt hvort aðilar hafi komið til sögu 
lögreglu varðandi ofbeldi í nánum samböndum áður samkvæmt skráningu lögreglu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tegund tengsla % 

Maki 43 

Fyrrverandi maki 26 

Barn gegn foreldri (án tillits til aldurs barns) 13 

Foreldri gegn barni (án tillits til aldurs barns) 8 

Systkini 3 

Aðili í nánum tengslum við fleiri en einn brotaþola 3 

Aðili í nánum tengslum við annan en ofangreint er 4 

Sakborningar – hverjir eru þeir?  % 

Karlmenn 81% 

Íslenskt ríkisfang 76% 

Á aldrinum 18-40 ára 63% 

Undir áhrifum áfengis 51% 

Brotaþolar – hverjir eru þeir?  % 

Konur 73,5% 

Íslenskt ríkisfang 77% 

Á aldrinum 21-40 ára 51% 

Undir áhrifum áfengis 23% 

Saga um ofbeldi í málunum? 69% 
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FYLGISKJAL III 
 
Neðangreind tafla sýnir þau börn sem skráð voru á heimili/aðila frá 2. desember 2014 til júlí 
2017, hjá lögreglu á höfuðborgarsvæðinu. Í gögnum lögreglu kemur fram að í 1.073 málum eða 
67% málanna sem lögregla hafði afskipti af, voru börn skráð á heimili/aðila, börnin voru ekki 
alltaf á vettvangi. Þá ber að taka fram að ef sömu aðilar komu aftur við sögu lögreglu voru börn 
skráð á ný í neðangreinda tölfræði, því er heildarfjöldi barna sem kemur fram meiri en 
raunverulegur fjöldi þeirra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Börn Fjöldi	  mála Hlutfall Fjöldi	  barna
Ekkert 533 33% 0
Eitt 490 31% 490
Tvö 392 24% 784
Þrjú 143 9% 429
Fjögur 33 2% 132
Fimm 12 1% 60
Sex 3 0% 18
Samtals 1606 100% 1913
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FYLGISKJAL IV 
 
Fyrri taflan sýnir skráningu lögreglu á höfuðborgarsvæðinu, á tímabilinu 2. desember 2014 til júlí 
2017, á hvers konar brot áttu sér stað í málum varðandi heimilisofbeldi,297 sem lögregla hafði 
afskipti af. Líkt og kemur fram þá er í flestum málum lögreglu um að ræða minniháttar 
líkamsmeiðingar. Seinni taflan sýnir fjölda manndrápa frá árinu 2003 til júlí 2017. En á þeim 
tíma voru 24 manndráp á Íslandi, 50% eða 12 mál falla undir skilgreiningu lögreglu á 
heimilisofbeldi. Þá í 38% tilvika eða í 9 málum voru aðilar í nánum tengslum samkvæmt 
skilgreiningu lögreglu. .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
297 Höfundur notar hugtakið heimilisofbeldi í samræmi við hugtakanotkun lögreglu.  

Ofbeldi % 

Minniháttar líkamsmeiðingar 74 

Hótanir 21 

Eignaspjöll 19 

Húsbrot 6 

Brot gegn barnaverndarlögum 4 

Kynferðisbrot 3 

233. gr. b hgl.  1 

Brot gegn nálgunarbanni 1 
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