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I 

 

Útdráttur 

Ritgerð þessi fjallar um réttarvernd lögreglumanna eins og hún birtist í 106. gr. almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940 og dómum sem fallið hafa vegna brota á þeirri grein. Farið er yfir 

hvernig málum var háttað áður en 106. gr. var breytt árið 2007, í þeim tilgangi að auka 

réttarvernd lögreglumanna, og hver áhrif sú lagabreyting hefur haft.  Gerð er grein fyrir þeim  

verndarhagsmunum sem búa að baki 1. mgr. 106. gr. hgl., en þar er um að ræða bæði 

persónulega og opinbera hagsmuni.  Hugtakið ofbeldi er skoðað  til að varpa ljósi á hvers lags 

háttsemi getur fallið undir 106. gr. hgl. Tekinn er fyrir munurinn á refsingum fyrir ofbeldisbrot 

skv. 106. gr. hgl. og ofbeldisbrot skv. 217. og 218. gr. hgl. Til að skýra inntak ákvæðisins, sem 

og gera samanburð við önnur lönd, er litið til umfjöllunar og niðurstöðu dóma í Danmörku og 

Noregi. 

Markmið ritgerðarinnar er að athuga hvort lögreglumenn njóti nægrar réttarverndar í íslenskri 

dómaframkvæmd samanborið við almenna borgara og einnig aðra opinbera starfsmenn. Var því 

farið yfir dómaframkvæmd Hæstaréttar frá því árið 2000 ásamt því að skoða héraðsdóma í sama 

skyni og valdir út þeir dómar sem hér er stuðst við. Út frá þeirri umfjöllun er komist að þeirri 

niðurstöðu að réttarvernd lögreglumanna á Íslandi má bæta þegar kemur að ofbeldi gagnvart 

lögreglumönnum sem leiðir af sér minniháttar áverka. Má í því sambandi horfa til Danmerkur 

og Noregs þar sem refsingar fyrir brot gegn lögreglumönnum eru að jafnaði ekki 

skilorðsbundnar. 

  



II 

 

Abstract 

This essay addresses laws intended to protect policemen, specifically article 106 in the Icelandic 

Penal Code Act No. 19/1940, and judgements based on those laws. Here are discussed 

judgements pronounced, prior to an amendment made to article 106 in 2007, intended to 

increase the protection police are given, and the effect of aforementioned change. The purpose 

of, and the intended protection of police interest, in article 106, is asserted, with view to both 

private and public interest. The concept of violence is defined in order to make clear which 

crime fall under article 106 and, the difference in judgements pronounced, based on article 106, 

and articles 217 and 218, respectively, is deliberated. And, in order to understand, and explain, 

the criterion of act 106, and simultaneously drawing comparison to these countries, reflections 

and judgements pronounced in Denmark and Norway are reviewed. 

 

The purpose of this thesis is to determine whether the police is given ample protection under 

the law, compared to the common citizen, and compared to other public officials. Judgements, 

pertaining to beforementioned articles, pronounced by the Supreme Court of Iceland, and by 

the District Courts of Iceland, since the year 2000 were read, and the judgements used in this 

thesis chosen. The conclusion to be drawn is that the legal protection given the police stands to 

improve regarding offences causing minor injury. A point in case is, that in Denmark and 

Norway a violator is usually never given a suspended judgement. 
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1. Inngangur 

Ýtti hann X upp að veggnum og var með handlegg upp að hálsi hans og sagði 

honum að fara í burtu, en ekki hefði þessi maður slegið sig. Við þetta kvaðst X 

hafa misst sjónar af Y en tveir menn hafi komið að sér og kýlt sig beint í andlitið.  

Kvaðst hann aðeins hafa vankast og hrasað tvö til þrjú þrep niður tröppur sem 

eru þarna. Í því hafi hann litið upp og séð hvítan skó og hafi sá sem var í skónum 

sparkað fast í höfuð sér og blæddi úr því. Við þetta kvaðst hann hafa misst 

jafnvægið og dottið niður stigann. Á eftir honum hafi komið þrír menn sem allir 

hafi barið hann í andlitið og í átökum við að losna undan mönnunum kvaðst hann 

hafa misst talstöðina og hafi einn mannanna tekið hana og hlaupið með hana í 

burtu. Eftir þetta kvaðst hann hafa farið upp stigann og séð mann halda í hár Y 

og var hann að kýla hana.1 

Þannig hljómar frásögn lögreglumanns eftir að hann og félagi hans urðu fyrir ofbeldi af hendi 

sjö einstaklinga þegar lögreglumennirnir voru að sinna störfum sínum í Reykjavík. Þó ekki séu 

allar árásir svona grófar þá, eins og fram kemur hér að neðan, má gera ráð fyrir að meira en 

helmingur lögreglumanna hafi meiðst þegar á þá var ráðist vegna starfa þeirra. Ofbeldi gagnvart 

opinberum starfsmönnum, þar með lögreglumönnum, er fjallað um í 106. gr. almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940.2 

Félagsvísindastofnun gerði rannsókn árið 2004 þar sem kom fram að 54% aðspurðra 

lögreglumanna höfðu orðið fyrir líkamsmeiðingum í starfi sínu. Ein af niðurstöðum umræddrar 

rannsóknar var sú að starfið sem lögreglumenn sinna setur þá í hættu á að verða fyrir ofbeldi 

þar sem hlutverk lögreglumanna er að halda upp almannaöryggi og allsherjarreglu.3 Skoðun á 

dómum Hæstaréttar, er varða brot gegn 106. gr. hgl., leiðir líka í ljós að verknaðarþoli reynist 

vera í flestum tilvikum lögreglan.4 Samkvæmt skýrslu frá Ríkislögreglustjóra hafði á árunum 

2006-2016 fjöldi brota er varða ofbeldi gagnvart lögreglumanni, eða hótun um ofbeldi gagnvart 

lögreglumanni, verið á bilinu 112-197 brot á ári.5 Samkvæmt upplýsingum frá 

Ríkislögreglustjóra jókst ofbeldi gagnvart lögreglumönnum, þ.e. brot gegn 106. gr. hgl., á 

árunum 2007-2009, var þá á milli 110 og 120 brot á ári, en hefur eftir það, á árunum 2010-2016, 

verið á bilinu 69-89 brot á ári, á landinu öllu. Hinsvegar hafa brot gegn 106. gr. hgl. sem varða 

aðra opinbera starfsmenn en lögreglumenn verið á bilinu 5-13 mál á sama tímabili, þ.e. frá 

                                                 
1 Hrd. 27. janúar 2011 í máli nr. 744/2009. 
2 Hér eftir hgl. 
3Ofbeldi gegn lögreglumönnum-Samantekt. Útg 2010. 

<http://www.logreglan.is/wp-content/uploads/2014/12/Ofbeldi-gegn-lögreglumönnum-Útg.-2007.pdf> Skoðað 

27. september 2017. 
4 Alþt. 2006-2007, A-deild, Þskj. 644, 465. mál. Almenn Hegningarlög’ (Alþingi), stjórnarfrumvarp 

 <https://www.althingi.is/altext/133/s/0644.html>. 
5 Afbrotatölfræði. Fjöldi brota og brot á íbúa. Embætti ríkislögreglustjóra. 

 <http://www.logreglan.is/utgafa/tolfraedi/stadfestar-tolur/>  Skoðað 27. október 2017. 
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2007-2016.6 Tölurnar sýna gríðarlegan mun, að mun oftar er ráðist á lögreglumenn en alla aðra 

opinbera starfsmenn. Má því fullyrða að lögreglumenn séu í margfalt meiri hættu  á að verða 

fyrir ofbeldi í störfum sínum heldur en aðrir opinberir starfsmenn. 

Í þessari ritgerð er sérstaklega gerður samanburður á dómum sem fjalla um 106. gr. hgl. og 

sambærileg brot á 217. gr. hgl. og 218. gr. hgl. sem fjalla um líkamsárásir og í samhengi skoðað 

hvort vernd skv. 106. gr. hgl. sem opinberum starfsmönnum er ætlað að fá sé nægjanleg eður 

ei. Í ljósi þess verður sérstaklega beint sjónum að brotum gagnvart 106. gr. á árunum 2000-

2007, það er fram að lagabreytingum á 106. gr. hgl. með lögum nr. 25/2007, þar sem markmiðið 

var m.a. að auka refsivernd þeirra sem hafa heimild til líkamlegrar valdbeitingar s.s. 

lögreglumanna, og síðan frá 2007 til 2017. Eru í því samhengi skoðaðir dómar Hæstaréttar sem 

fallið hafa á þessum tímabilum. Til samanburðar eru skoðaðir dómar Hæstaréttar á árunum 

2007-2017 sem fjalla um 217. gr. hgl. og eftir atvikum 218. gr. hgl. og þá hvort lögreglumenn 

séu að fá meiri vernd en hinn almenni borgari hjá dómstólum. Í því sambandi eru skoðaðar 

sérstaklega afleiðingar brota og verknaðaraðferðir, í ofbeldisbrotum gegn lögreglumönnum, en 

refsiákvörðunarástæður í hverju tilviki fyrir sig teknar til skoðunar.   

Í upphafi er farið yfir réttarsögulegt yfirlit ákvæðis 106. gr. hgl., fyrst hvernig málum var háttað 

gagnvart opinberum starfsmönnum fyrir tíð ákvæðis 106. gr. hgl. og í framhaldinu frá setningu 

almennra hegningarlaga fram til dagsins í dag og þá þær breytingar sem hafa verið gerðar á 

ákvæðinu í gegnum tíðina. Verður þar sérstaklega fjallað um breytingar á 106. gr. hgl. er varða 

refsingar fyrir brot á opinberum starfsmönnum sem, með lögum, hafa heimild til valdbeitingar. 

Því næst er farið yfir brot gegn valdstjórninni skv. 106. gr. hgl. og í því sambandi fjallað um 

hverjir verndarhagsmunir ákvæðisins eru. Jafnframt er fjallað um hugtakið valdstjórn og hverjir 

geti flokkast undir verknaðarþola og einnig hverjir geti verið flokkaðir undir opinbera 

starfsmenn, þá sérstaklega, þá sem hafa heimildir í lögum til valdbeitingar. Þá er fjallað um 

valdheimildir lögreglu og um hlutverk lögreglu og að lokum stuttlega um hugtakið ofbeldi og 

hvernig það er skilgreint í 106. gr. hgl. eða hvort það er yfir höfuð skilgreint. 

Farið er yfir ákvæði 217. og 218. gr. hgl., er fjalla um líkamsárásir þar sem tjóni hefur verið 

valdið á líkama eða heilbrigði og skoðuð tengsl þeirra við 106. gr. hgl. og hvenær dæmt var 

fyrir 106. gr. hgl.7 Eins hvort 106. gr. hafi verið látin tæma sök gagnvart öðrum ákvæðum 

                                                 
6 sama heimild. 
7 Þskj. 644 stjórnarfrumvarp: Almenn Hegningarlög (n 4). 
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hegningarlaga, við hvaða tilvik er þá slíkt gert eða er dæmt fyrir 106. gr. hgl. samhliða 217. og 

218. gr. eftir því sem við á. 

Fjallað er um almenn skilyrði refsiábyrgðar og hvaða skilyrðum þarf að fullnægja til að aðili 

hafi bakað sér refsiábyrgð gagnvart brotum á 106. gr. hgl. Sérstaklega er fjallað um refsinæmi, 

ólögmæti og saknæmi en ekki þótti ástæða til að fjalla ítarlega um önnur skilyrði í ritgerð 

þessari. 

Þá er fjallað um ákvörðun refsingar gagnvart brotum á 106. gr. hgl. og í stuttu máli hver er 

tilgangur refsinga og hvert markmið löggjafans var með lagabreytingum á 106. gr. hgl. með 

lögum nr. 25/2007. Jafnframt er litið til þess hvort dómstólar hafi tekið mið af þessum 

áherslubreytingum löggjafans sem ætlað var að auka vernd þeirra opinberu starfsmanna sem 

hafa vald til líkamlegrar valdbeitingar. 

Markmiðið var að kanna hvort lögreglumenn séu að njóta nægrar réttarverndar í 

dómaframkvæmd og því var nauðsynlegt að skoða dóma er vörðuðu brot gegn 106. gr. hgl. á 

árunum 2000-2007 til að athuga samanburð á dómaframkvæmd vegna áherslubreytinga 

löggjafans. Er í því sambandi skoðuð dómaframkvæmd 106. gr. hgl. ef miðað er við refsingar 

á sambærilegum brotum gagnvart 217. gr. hgl. annarsvegar og 218. gr. hgl. hinsvegar. 

Því næst er fjallað um dómaframkvæmd í tengslum við 106. gr. hgl. á árunum 2008-2017 eða 

eftir áherslubreytingar löggjafans með lögum nr. 25/2007 og athugað jöfnum höndum hvort 

dómstólar hafi tekið mið af setningu laganna og áherslubreytingum löggjafans. Um leið er 

dómaframkvæmd skoðuð er varðar 106. gr. hgl. ef miðað er við refsingar á sambærilegum 

brotum gagnvart 217. gr. hgl. annarsvegar og svo 218. gr. hgl. hinsvegar. Markmiðið var að 

kanna hvort dómstólar hafi fylgt áherslubreytingum löggjafans og þá um leið hvort 

lögreglumenn séu að njóta þeirrar réttarverndar sem 106. gr. hgl. og lög nr. 25/2007 ætluðu 

þeim með tilliti til sambærilegra brota eða áverka þar sem dæmt er fyrir 217. gr. og 218. gr. hgl. 

þegar um almenna borgara er að ræða. 

2. Saga 106. gr. almennra hegningarlaga 

2.1. Fyrir setningu laga nr. 19/1940 

Réttarkerfið eins og við þekkjum það í dag var ekki við lýði á þjóðveldistímanum en þá var 

þjóðfélagið án framkvæmdavalds og því ekki til neitt sem hét opinberir starfsmenn né ofbeldi 
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gegn slíkum starfsstéttum.8 Lög voru lesin upp af lögsögumanni á Alþingi og voru því geymd 

í manna minnum frá þingi til þings. Refsingarnar sem brotamenn áttu von á að vera dæmdir til 

voru skóggangssekt, fjörbaugsgarður ásamt hugsanlegum fésektum. Þegar menn voru dæmdir 

til skóggangs þýddi það að hinn seki teldist óalandi og óferjandi og því réttdræpur hvar sem til 

hans myndi nást.9 Voru slíkir aðilar nefndir skógarmenn. Fjörbaugsgarður þýddi að hinn seki 

skyldi fara utanlands í þrjú ár. Þá eru að auki merki þess að þegnar landsins áttu sjálfir að leysa 

úr sínum vandamálum t.d. ef aðili var myrtur eða veginn þá áttu ættingjar eða blóðbræður að 

hefna hins látna. Þannig var ekki um neina lögreglu að ræða og urðu menn að auki að lúta hinum 

óskráðu reglum sem giltu í landinu og má segja að samfélagið á þjóðveldisöld hafi stjórnast af 

hinum óskráðu reglum þó skráðar reglur væru jafnframt til.10 

Gamli sáttmáli var gerður er Íslendingar gengu Noregskonungi á hönd og með honum var 

konungi gert skylt að halda uppi lögum og reglu í landinu. Kom þetta til í kjölfar mikilla átaka 

hér á landi.11 Árið 1271 var Íslendingum færð ný lögbók, Járnsíða, en árið 1281 var Jónsbók, 

ný lög til handa Íslendingum, samþykkt og var þá komið nýtt stjórnkerfi á Íslandi.12 Nú var 

framkvæmdavald komið yfir landsmenn og sakamál urðu opinber. Sýslumenn voru 

aðallöggæslumenn konungs og áttu þeir m.a. að rannsaka mál sem upp komu hér á landi. 13 

Fyrstu eiginlegu lögregluþjónarnir komu til starfa frá Danmörku í kringum 1803 og þeim 

fjölgaði jafnt og þétt um allt land næstu 100 árin. Í upphafi var starfsumhverfi lögregluþjóna á 

Íslandi ekki uppá marga fiska og virðing almennings gagnvart lögreglumönnum ansi takmörkuð 

miðað við ,,auglýsingu“ frá 1892 þar sem sýslumaður var rassskelltur á Þorláksmessukvöldi að 

vitnum viðstöddum og í Vestmannaeyjum var barið á lögreglu og aðstoðarmönnum hennar. 

Sérlega athygli vekur að sektin vegna slíks ofbeldis var lægri en verð af áfengisflösku í 

hefðbundinni lausasölu.14 Þá mátti einnig sjá að lögreglu í Reykjavík var gert að sinna 

verkefnum er vörðuðu óspektir og ólæti á nýársnóttu, um miðbik síðustu aldar, þar sem 

sprengjum var kastað, bílum velt, eldar kveiktir og lögreglustöðvar grýttar. Þá voru þess einnig 

dæmi að hellt var bensíni á lögregluþjóna og reynt að kveikja í þeim.15 Í frásögnum af 

                                                 
8 Ríkislögreglustjórinn, Ágrip af sögu lögreglunnar / [ritstjóri Guðmundur Guðjónsson] (Ríkislögreglustjórinn 

2003). Bls. 3. 
9 Sama heimild. 
10 Sama heimild bls. 4. 
11 Sama heimild. 
12 Sama heimild. 
13 Sama heimild bls. 5. 
14 Þorsteinn Jónsson og Guðmundur Guðjónsson, Lögreglan á  Íslandi: stéttartal og saga (Byggðir og bú 1997) 

bls. 472. 
15 Sama heimild bls. 103-116 og 141-150.  
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Gúttóslagnum 1932 er meðal annars greint frá því að lögreglumenn voru grýttir og ,,Nokkrir 

lögreglumanna höfðu fengið áverka er hingað var komið, m.a. Margrímur Gíslason. Hann fékk 

steinkast í höfuðið, er hann var í fordyri hússins, svo og Björn Vigfússon. Hann fékk alvarlegt 

högg í kviðinn“.16 Þess að auki voru lögreglumenn barðir niður svo meðvitundarlausir urðu 

ásamt því að einhverjir lögreglumenn handleggsbrotnuðu í átökunum.17 

2.2. Setning ákvæðis 106. gr. almennra hegningarlaga nr. 

19/1940  

Eins og áður segir voru almenn hegningarlög sett fyrir Ísland árið 1940 en ekki var gerð nein 

efnisleg breyting á ákvæðum er vörðuðu brot gegn valdstjórninni frá almennum 

hegningarlögum til handa Íslandi frá 1869. Ákvæði 106. gr. hgl. hljóðaði svo: 

Hver, sem ræðst með ofbeldi eða hótunum um ofbeldi á opinberan starfsmann, 

þegar hann er að gegna skyldustarfi sínu eða út af því, og eins hver sá, sem á 

sama hátt leitast við að hindra framkvæmd slíks starfa eða neyða starfsmanninn 

til þess að framkvæma einhverja athöfn í embætti sínu eða sýslan, skal sæta 

varðhaldi eða fangelsi allt að 6 árum. Geri maður á annan hátt opinberum 

starfsmanni tálmanir í því að gegna skyldustörfum sínum, þá varðar það sektum, 

varðhaldi eða fangelsi allt að 2 árum. Jafnfætis ofangreindum starfsmönnum 

standa þeir menn, sem dómari eða yfirvald kveður sér til aðstoðar við rekstur 

opinbers starfs. 

Frá því að hegningarlögin voru sett hafa verið gerðar þrjár breytingar á ákvæðinu er snertir brot 

gegn valdstjórninni. Fyrsta breytingin var gerð árið 1976 með lögum nr. 101/1976 og var þá 

verið að fjalla um refsimörk skv. þágildandi 1. mgr. 106. gr. hgl. Þar segir í frumvarpinu að 

refsimörkin skv. 1. mgr. séu varðhald eða fangelsi allt að 6 árum en brot skv. 2. mgr. væru hins 

vegar refsiviðurlög sektir, varðhald eða fangelsi allt að tveimur árum. Þá var í raun verið að 

lögfesta sektarheimild í 1. mgr. 106. gr. hgl. þegar um smávægleg brot er að ræða.18 Árið 1998, 

með lögum nr. 82/1998, var varðhald numið á brott úr almennum hegningarlögum sem 

viðurlög. Þriðja breytingin á 106. gr. hgl. var gerð með lögum nr. 25/2007. Var þar fjallað um 

aukna refsivernd lögreglu. Þá var bætt við nýjum málslið á eftir 1. málslið 1. mgr. sem segir: 

,,Ef brot samkvæmt þessari málsgrein beinist að opinberum starfsmanni, sem að lögum hefur 

heimild til líkamlegrar valdbeitingar, má beita fangelsi allt að 8 árum.“ Með þessari breytingu 

var ætlunin að refsingar fyrir brot gegn opinberum starfsmani, sem með lögum hefur heimild 

til líkamlegrar valdbeitingar yrðu þyngri, en fram kemur í fylgiskjali I með frumvarpinu að sú 

                                                 
16 National and University Library of Iceland, ‘Timarit.is’  

<http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=1223553&lang=0> skoðað 27. september 2017. 
17 Sama heimild. 
18 Alþt. 1976-1977, Efri deild, Þskj. 25, 25. mál  <http://www.althingi.is/altext/98/s/pdf/0025.pdf>. 
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refsivernd sem veitt var með 106. gr. hgl. hafi ekki endurspeglast nægjanlega vel í 

dómaframkvæmd.19 Í athugasemdum við lagafrumvarpið kom að auki fram að ,,mikilvægt er 

að opinberir starfsmenn geti sinnt skyldustörfum sínum í þágu almannaheilla án ólögmætra 

hindrana“.20 Eins og kom fram í frumvarpinu höfðu ákvæði 106. gr. hgl ekki gert neinn 

greinarmun á eðli þeirra starfa sem opinberir starfsmenn höfðu með höndum sem gerði það að 

verkum að þeir starfsmenn sem þurftu, starfa sinna vegna, að beita líkamlegu valdi voru lagðir 

að jöfnu við aðra opinbera starfsmenn. Var það jafnframt talið, sbr. umræðu i þjóðfélaginu, að 

refsingar vegna þáverandi 106. gr. hgl. væru of vægar þegar brot beindust gegn opinberum 

starfsmönnum sem þyrftu að beita líkamlegu valdi í stöfum sínum. Talið var nauðsynlegt að 

gera greinarmun á eðli þeirra starfa sem opinberir starfsmenn hafa með höndum í tengslum við 

refsingar varðandi 106. gr. hgl. Var talið nauðsynlegt að opinberir starfsmenn myndu njóta 

refsiverndar í réttu hlutfalli við þá hættu á líkams- eða heilsutjóni sem starfi þeirra fylgir. 

Markmiðið með umræddum breytingum á 106. gr. var að ,,skerpa á og auka þá refsivernd sem 

opinberum starfsmönnum, sem hafa heimild til líkamlegrar valdbeitingar, er veitt í 

refsilögum“.21 Refsihámark 1. mgr. 106. gr. hgl. var hækkað úr allt að sex ára fangelsi í allt að 

átta ára fangelsi þegar um er að ræða brot gegn opinberum starfsmanni sem með lögum hefur 

heimild til líkamlegrar valdbeitingar. Með hækkun á refsimörkum var gert ráð fyrir að 

dómstólar myndu ákveða þyngri refsingar vegna brota gegn þeim opinberu starfsmönnum sem 

undir greinina myndu falla. 

Líkt er með refsihámark 2. mgr. 106. hgl., að nú er tekið fram að þegar um er að ræða brot 

gagnvart handhöfum lögreglu- eða tollgæsluvalds er heimilt að dæma sektir eða fangelsi í allt 

að tvö ár. Hinsvegar var brot gegn öðrum opinberum starfsmönnum skv. 2. mgr. 106. gr. ætlað 

að varða sektum eða fangelsi í allt að eitt ár.  

3. 106. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 

Núverandi 106. gr. hgl. hljómar því svo með áorðnum breytingum: 

Hver, sem ræðst með ofbeldi eða hótunum um ofbeldi á opinberan starfsmann, 

þegar hann er að gegna skyldustarfi sínu eða út af því, og eins hver sá, sem á 

sama hátt leitast við að hindra framkvæmd slíks starfa eða neyða starfsmanninn 

til þess að framkvæma einhverja athöfn í embætti sínu eða sýslan, skal sæta …  

fangelsi allt að 6 árum. Ef brot samkvæmt þessari málsgrein beinist að 

opinberum starfsmanni, sem að lögum hefur heimild til líkamlegrar 

                                                 
19 Alþt. 2006-2007, A-deild, Þskj. 1009 – 465. mál. Nefndarálit Almenn Hegningarlög’ (Alþingi) 

<https://www.althingi.is/altext/133/s/1009.html> skoðað 27. september 2017. 
20 Þskj. 644 stjórnarfrumvarp: Almenn Hegningarlög (n 4). 
21 Sama heimild. 
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valdbeitingar, má beita fangelsi allt að 8 árum. Beita má sektum, ef brot er 

smáfellt. 

Sá sem tálmar því á annan hátt að handhafi lögregluvalds eða tollgæsluvalds 

gegni skyldustörfum sínum skal sæta sektum eða fangelsi allt að 2 árum. Geri 

maður öðrum opinberum starfsmanni slíkar tálmanir þá varðar það sektum eða 

fangelsi allt að 1 ári. 

Nú hefur sá sem dæmdur er sekur um brot á þessari grein áður sætt refsingu 

samkvæmt greininni eða honum hefur verið refsað fyrir brot sem tengt er að öðru 

leyti við vísvitandi ofbeldi, og má þá hækka refsingu allt að helmingi. 

Jafnfætis þeim opinberu starfsmönnum, sem ekki hafa heimild að lögum til 

líkamlegrar valdbeitingar, standa þeir menn sem dómari eða yfirvald kveður sér 

til aðstoðar við rekstur opinbers starfs. 

3.1. Verndarhagsmunir 

Þegar skoðuð eru brot gegn valdstjórninni er rétt að huga að því hverjir verndarhagsmunir 106. 

gr. hgl. eru. Við lestur á lögunum og lögskýringargögnum er ekki augljóst hverjir 

verndarhagsmunirnir eru en af lögunum sjálfum að almannahagsmunir eru fyrst og fremst 

verndaðir í X.—XIV. og XIX.-XX. kafla.22 Þó má telja að hugtakið verndarhagsmunir sé 

víðtækt og taki til allra lögmætra hagsmuna sem refsiákvæðinu er ætlað að vernda. Í XII. kafla 

laganna er fjallað um brot gegn valdstjórninni og er þar ætlað að vernda framkvæmd opinberra 

starfa og opinbera starfsmenn. Í Hrd. 5. mars 1992 í máli nr. 274/1991 mátti sjá þess glögg 

merki hvert markmið kaflans er.  

Hrd. 5. mars 1992 í máli nr. 274/1991. Þar hafði blaðamaður verið dæmdur 

fyrir brot á þágildandi 108. gr. hgl. vegna ærumeiðandi ummæla um séra Þ sem 

þá var orðinn staðarhaldari í Viðey. Ummælin voru talin vera árás á Þ sem 

opinberan starfsmann. Kom fram í dómnum að ákvæði þágildandi 108. gr. hgl. 

hefðu verið sett til þess að veita opinberum starfsmönnum ríkari æruvernd en 

öðrum mönnum. Jafnframt kom fram í sératkvæði að 108. gr. hgl. veitti 

opinberum starfsmönnum ríkari æruvernd en öðrum mönnum þar sem þeir koma 

fram í, eða útaf, starfi og er hámarksrefsingin enda þyngri en viðlíka ákvæði er 

ekki snerta opinbera starfsmenn. 

Þá má jafnframt telja að með 106. gr. hgl. sé um að ræða tvenna verndarhagsmuni 

almannahagsmuni og svo einstaklingshagsmuni. Þó má telja að í 106. gr. hgl. sé ákvæðið skýrt 

svo að almannahagsmunir séu þyngri á metunum þar sem um er að ræða ofbeldi eða hótun gegn 

opinberum starfsmanni og má því beita 106. gr. í stað 217. gr. hgl. sem fjallar um minniháttar 

líkamsárásir. Því er hér búið að taka verknaði sem annars eiga undir önnur ákvæði 

hegningarlaga og fella þau undir einn sameiginlegan kafla.23 Þannig tæmir ákvæði 106. gr. hgl. 

sök gagnvart 217. gr. hgl. og einstaklingarnir sem verða þolendur, þ.e. opinberir starfsmenn, 

                                                 
22 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgd I. (Háskólaútgáfan 1999). Bls 58. 
23 Sama heimild bls 59. 
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eiga ekki sjálfir að höfða mál og hafa ekki heimild til þess þar sem um er að ræða brot gegn 

opinberum hagsmunum og málsókn því alfarið í höndum héraðssaksóknara. Því verndar 106. 

gr. hgl. bæði almanna- og einstaklingshagsmuni þar sem einstaklingurinn, sem þá er opinber 

starfsmaður, er hluti verndarhagsmuna ásamt því að veita vernd til handa framkvæmd opinberra 

starfa. Þannig birtist, eftir lagabreytinguna nr. 25/2007, markmiðið með aukinni refsivernd til 

handa opinberum starfsmönnum þar sem aukin refsivernd birtist einnig í samanburði á 106. gr. 

hgl. við 217. gr., 225. gr. og 233. gr. hgl. sem brotin heyra annars undir. Í 225. gr. hgl. er fjallað 

um brot gegn frjálsræði manna, þ.e. ólögmæta nauðung en í 233. gr. hgl. er fjallað um hótanir. 

Því verður hin aukna refsivernd gagnvart opinberum hagsmunum ásamt því að horfa til 

persónuhagsmuna hinna opinberu starfsmanna.24 Hin aukna refsivernd kom bersýnilega í ljós í 

dómi Hæstaréttar: 

Hrd. 31. janúar 2013 í máli nr. 344/2012. G hafði verið ákærður fyrir 

fíkniefnalagabrot og brot gegn valdstjórninni. Hinn ákærði var sakfelldur fyrir 

að hafa í fjögur skipti, með skömmu millibili, gerst brotlegur við 106. gr. hgl. Þá 

var hann jafnframt sakfelldur fyrir að hóta lögreglumanni ofbeldi ásamt því að 

hafa hótað fjölskyldu lögreglumanns. Voru þær hótanir taldar sérstaklega 

alvarlegar. Þá sagði í dómi Hæstaréttar: ,,Með 1. gr. laga nr. 25/2007 voru gerðar 

breytingar á 106. gr. almennra hegningarlaga. Með þeim breytingum var 

refsirammi, þegar brot beindist að opinberum starfsmanni, sem hefur heimild til 

líkamlegrar valdbeitingar, hækkaður úr sex árum í átta. Þá var lögfest sérstakt 

ítrekunarákvæði sem nú er að finna í 3. mgr. 106. gr. Samkvæmt því má hækka 

refsingu um allt að helming ef hinn sakfelldi hefur áður sætt refsingu samkvæmt 

106. gr. ,,eða honum hefur verið refsað fyrir brot sem tengt er að öðru leyti við 

vísvitandi ofbeldi“. Í athugasemdum frumvarps þess, er síðar varð að lögum nr. 

25/2007, segir meðal annars að markmiðið með 1. gr. frumvarpsins sé að skerpa 

og auka þá refsivernd sem opinberum starfsmönnum, er hafa heimild til 

líkamlegrar valdbeitingar, sé veitt í refsilögum. Þessi hópur opinberra 

starfsmanna lendi mun oftar í þeirri aðstöðu að sæta ofbeldi eða hótun um ofbeldi 

en aðrir opinberir starfsmenn.“ 

Hér fjallar Hæstiréttur um þær breytingar sem gerðar voru á 106. gr. hgl. Hins vegar er ekki 

skilgreint frekar í dómnum hverjir eru opinberir starfsmenn, hverjir hafi heimild til líkamlegrar 

valdbeitingar og þá hvaða hóp opinberra starfsmanna er um að ræða sem eru í meiri hættu en 

aðrir opinberir starfsmenn að sæta ofbeldi eða hótun um ofbeldi. Því er ekki úr vegi að skoða 

hverjir það eru sem flokkast undir opinbera starfsmenn og hafa heimild til líkamlegrar 

valdbeitingar. 

                                                 
24 Jónatan Þórmundsson, 'Sérbrot gegn refsivörzlu ríkisins' [1975] Úlfljótur-tímarit laganema 

 <https://www.fj.is/?sida=timarit&blad=ulfljotur&grein=498&pos=312&q=> skoðað 27. september 2017. 
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3.2. Opinber starfsmaður 

Yfirheiti XII. kafla hgl. er brot gegn valdstjórninni. Hugtakið valdstjórn er þó ekki skilgreint 

nánar í lögunum en samkvæmt 106. gr. hgl. eru verknaðarþolar opinberir starfsmenn en með 

því er átt við þá aðila, einstaklinga eða lögaðila, sem verða fyrir afbroti þ.e. líkamsárás eða 

hótunum. Þó geta verknaðarþolar verið hver maður allt frá fæðingu til dauða en undantekningar 

frá þessu eru t.a.m. sérstök brot gegn opinberum starfsmönnum.25 Í lögum um réttindi og 

skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996 kemur fram í 7. tl. 1. mgr. 22. gr. að lögreglumenn 

teljist til embættismanna. Ekki er að sjá að hugtakið opinber starfsmaður hafi verið skýrt þegar 

hegningarlögin voru sett. Talið er að hugtakið sé teygjanlegt og að hugtakið opinber starfsmaður 

sé í raun afstætt í íslenskri löggjöf.26 Fram kom í greinargerð með XIV. kafla hgl. frá 1940 að 

ákvæði kaflans næðu til allra opinberra starfsmanna. 27 Þá kemur fram í 1. mgr. 106. gr. hgl. að 

verknaðarþolar séu opinberir starfsmenn en í 2. mgr. er talað sérstaklega um handhafa 

lögregluvalds eða tollgæsluvalds svo og aðra opinbera starfsmenn og þar með virðast handhafar 

lögregluvalds og tollgæsluvalds vera flokkaðir sem opinberir starfsmenn. Í frumvarpinu var 

sagt að ákvæði XII. kafla væru einkum til þess gerð að vernda framkvæmd opinberra starfa en 

jafnframt var felldur niður sá munur sem gerður var á embættismönnum og sýslunarmönnum í 

almennum hegningarlögum til handa Íslandi.28  Tekið var fram að ákvæði kaflans nái einnig til 

þeirra manna sem falið hafi verið að gegna einhverju starfi sem embætti eða sýslan lýtur að. Þá 

var tekið fram að ekki væri ætlast til að breytingar yrðu á ákvæðum 13. kapítula hgl. frá 1869 

þegar kemur að málefnum er varða flokk manna, opinbera starfsmenn, sem ákvæði kaflans 

tekur til.29 Þó hefur það tíðkast að hugtakið opinber starfsmaður sé notað í dómum Hæstaréttar 

Íslands: 

Hrd. 31. janúar 2013 í máli nr. 344/2012. G var sakfelldur fyrir 

fíkniefnalagabrot og brot gegn 106. gr. hgl. sbr. fyrri reifun dómsins. Í dómi 

Hæstaréttar sagði; „Í athugasemdum frumvarps þess, er síðar varð að lögum nr. 

25/2007, segir meðal annars að markmiðið með 1. gr. frumvarpsins sé að skerpa 

og auka þá refsivernd sem opinberum starfsmönnum, er hafa heimild til 

líkamlegrar valdbeitingar, sé veitt í refsilögum. Þessi hópur opinberra 

starfsmanna lendi mun oftar í þeirri aðstöðu að sæta ofbeldi eða hótun um ofbeldi 

en aðrir opinberir starfsmenn.“ 

                                                 
25 Jónatan Þórmundsson (n 22). Bls. 36. 
26 Ólafur Jóhannesson, Stjórnarfarsréttur: almennur hluti (Úlfljótur 1974). Bls. 101. 
27  Hallgrímur Ásgeirsson, 'Hugtakið opinber starfsmaður í almennum hegningarlögum' [1997] Úlfljótur-tímarit 

laganema <https://www.fj.is/?sida=timarit&blad=ulfljotur&grein=652&pos=458&q=>  skoðað 20. október 2017. 

Bls. 454. 
28 Alþt. 1939-1940, Efri deild, Þskj.43 – 29. mál Frumvarp Almenn hegningarlög 

 <http://www.althingi.is/altext/54/s/pdf/0043.pdf>. 
29 Sama heimild (n 27). Bls 454. 
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Fram kemur í athugasemdum með frumvarpi til breytingar á hegningarlögum „að ákvæði 106. 

gr. hegningarlaga gerir ekki greinarmun á eðli þeirra starfa sem opinberir starfsmenn hafa með 

höndum. Refsimörk og refsitegundir 106. gr. eru því þær sömu hvort sem brot beinist að 

opinberum starfsmanni, svo sem lögreglumanni, tollverði eða starfsmanni 

Landhelgisgæslunnar.“30 

3.3. Hverjir eru brotaþolar samkvæmt 106. gr. hgl. 

Eins og fram kemur í 106. gr. hgl. eru brotaþolar opinberir starfsmenn og valdstjórnin. Hér er 

ekki eingöngu verið að vernda þann einstakling sem verður fyrir broti heldur einnig hagsmuni 

hins opinbera t.d. störf tollgæslumanna, tollgæslu, lögreglu og lögreglumanna.31 Þar sem hér er 

eingöngu verið að skoða ofbeldi gegn lögreglumönnum verður umfjölluninni sérstaklega beint 

að þeim aðilum sem hafa lögregluvald.  Í 9. gr. lögreglulaga nr. 90/199632 kemur fram hverjir 

teljist vera handhafar lögregluvalds en 9. gr. lögrl. hljómar svo: 

1. Ríkislögreglustjóri, vararíkislögreglustjóri, lögreglustjórar, 

varalögreglustjórinn í Reykjavík, skólastjóri Lögregluskóla ríkisins, 

löglærðir fulltrúar lögreglustjóra og lögreglumenn fara með lögregluvald. 

2.  Dómsmálaráðherra er heimilt í undantekningartilvikum að fela öðrum 

starfsmönnum lögreglu lögregluvald tímabundið eða til að sinna 

sérstökum verkefnum. 

3.  Skipshafnir varðskipa fara með lögregluvald þegar þær annast eða 

aðstoða við löggæslu. 

4.  Tollverðir fara með lögregluvald á sínu starfsviði og þegar þeir annast 

eða aðstoða við löggæslu. 

5.  Hreppstjórar fara með lögregluvald samkvæmt lögum um hreppstjóra. 

6.  Héraðslögreglumenn fara með lögregluvald þegar þeir gegna starfinu. 

7.  Þeir sem kvaddir eru lögreglu til aðstoðar lögum samkvæmt fara með 

lögregluvald á meðan þeir gegna starfanum. 

8.  Nemar í Lögregluskóla ríkisins fara með lögregluvald þegar þeir gegna 

lögreglustarfi. 

 

Þegar spurt er hvað sé lögregluvald er ljóst að hugtakið kemur fyrir á ýmsum stöðum í gildandi 

lögum, t.d. lögum um Landhelgisgæslu Íslands nr. 52/2006, þar er í 6. gr. fjallað um hverjir fara 

með lögregluvald, þ.e. sem starfsmenn Landhelgisgæslu Íslands. Í lögum um hreppstjóra nr. 

                                                 
30 Þskj. 644 stjórnarfrumvarp: Almenn Hegningarlög (n 4). 
31  Jónatan Þórmundsson (n 22). Bls. 58. 
32 Hér eftir lögrl. 



11 

 

32/1965 kemur fram í 6. gr. að hreppstjórar fari með lögregluvald. Þó er ekki um neina einhlíta 

skilgreiningu á hugtakinu lögregluvald að ræða. ,,Fræðilega er lögregluvald ein tegund opinbers 

valds sem stjórnvöld fara með“.33 Þarna er verið að fjalla um það vald sem lögreglunni einni, 

sbr. þó 9. gr. lögrl., er heimilt og falið að grípa til hvort sem um er að ræða fyrirskipanir eða 

valdbeitingu gagnvart þegnum landsins til þess að geta haldið uppi lögum og reglu í 

samfélaginu. Þó ber að geta þess að starfslið, skrifstofufólk hjá lögreglu og aðrir sem ekki er 

getið í 9. gr. lögrl. hafa ekki lögregluvald. Hinsvegar er mögulegt að fela öðrum starfsmönnum 

lögreglu tímabundið lögregluvald samanber 2. mgr. 9. gr. lögrl. sbr. 6. mgr. sem fjallar um 

ráðningu héraðslögreglumanna.34 Í 9. gr. lögrl. er því tæmandi talið hverjir geta verið handhafar 

lögregluvalds. Þannig nýtur aðili ekki verndar skv. 106. gr. hgl. ef hann er ekki raunverulegur 

handhafi lögregluvalds sbr. 9. gr. lögrl. og hefur það komið fram í dómi Hæstaréttar: 

Hrd. 15. apríl 1931 í máli nr. 12/1931. W var skipaður tollvörður og með 

aðalstöð á Ísafirði. H var ákærður fyrir að hafa ráðist á tollvörðinn W, en W hafði 

ekki fengið löggildingu til starfa sem löggæslumaður sbr. skipunarbréf hans. 

Málsatvik voru þau að W hafði beðið J, sem sat að drykkju ásamt fleiri aðilum 

m.a. H, að fara til síns heima. J játti því og fylgdi W því honum heim til hans. 

Þegar komið var áleiðis fór J að streitast á móti en féll í jörðu við átökin við W. 

Veittist þá H að W þannig að áverkar hlutust af. Talið var að W hafi ekki öðlast 

heimild til að hafa á hendi löggæslu nema í tengslum við tollvarðastöðu hans. 

Var talið að W hefði þurft sérstaka heimild í skipunarbréfi til að hafa sama vald 

og hinir skipuðu lögregluþjónar kaupstaðarins. Var því talið að W hafi starfað 

utan verksviðs síns í þessu máli og naut ekki frekari lagaverndar en hver annar 

almennur borgari. 

Þá hefur jafnframt komið fram að ásetningur brotamanns er nauðsynlegur, sbr. 18. gr. hgl., 

þegar kemur að heimfærslu brota undir 106. gr. hgl. Samkvæmt 18. gr. hgl. er verknaður ekki 

saknæmur nema hann sé unninn af ásetningi eða gáleysi, sé til þess sérstök heimild. Því er 

nauðsynlegt að árásaraðili hafi gert sér grein fyrir að um lögreglumann eða opinberan 

starfsmann sé að ræða svo mögulegt er að heimfæra brotið undir 106. gr. hgl.  

Hrd. 18. desember 2008 í máli nr. 299/2008. Málsatvik voru þau að 

óeinkennisklæddir lögreglumenn voru við eftirlit ofarlega á Laugarvegi í 

Reykjavík þegar þeir veita nokkrum aðilum athygli sem voru í bifreið. Hafi þeir 

haft af fólkinu afskipti sem varð til þess að kona steig út úr bifreiðinni. Þegar 

þarna var komið komu aðrar bifreiðar að og steig önnur kona út úr einni þeirra 

og ræddi við lögreglumennina sem þá kynntu sig sem lögreglumenn ásamt því 

að framvísa lögregluskilríkjum sínum. Verður þá svo að út úr bifreiðunum stíga 

nokkrir aðilar og ráðast að lögreglumönnunum. Í framburði lögreglumannanna 

kom fram að þeir hefðu sýnt aðilunum lögregluskilríki sín og hrópað ítrekað 

                                                 
33 Alþt. 1995-1996, A-deild, Þskj. 783 – 451. mál <https://www.althingi.is/altext/120/s/0783.html> skoðað 20. 

október 2017.  
34 Sama heimild. 
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,,police“. Réðust mennirnir að lögreglumönnunum og voru A og S ákærðir fyrir 

brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl., A fyrir að hafa slegið tvo lögreglumenn og A og 

S fyrir að hafa, ásamt þriðja aðila, ráðist að lögreglumanni og slegið hann ítrekað 

og sparkað í höfuð hans. Það var talið sannað að A hafi slegið tvo lögreglumenn, 

sem voru óeinkennisklæddir, en það þótti hins vegar ekki sannað að A hafi gert 

sér grein fyrir að um lögreglumenn væri að ræða við verknaðinn. Var því brot A 

ekki heimfært undir 1. mgr. 106. gr. hgl. heldur undir 1. mgr. 217. gr. hgl. Var 

A því sakfelldur fyrir brot á 1. mgr. 217. gr. hgl. en ekki 106. gr. þar sem ekki 

taldist sannað að A hafi gert sér grein fyrir að um lögreglumenn væri að ræða 

þegar brotið var framið. 

Þarna má sjá skýrt merki þess að ef ásetningur er ekki að ráðast á lögreglumann, eða telst ekki 

sannaður, að þá skal brotið ekki heimfært undir 106. gr. hgl. heldur er það þá heimfært undir 

viðeigandi grein hegningarlaga eða 1. mgr. 217. gr. hgl. eins og var í umræddu tilviki. Þó verður 

að telja að sá verknaður að hrækja á lögreglumann, falli líklegast utan refsiverndar 217. gr., t.d. 

ef um almennan borgara er að ræða.35 

3.4. Hugtakið ofbeldi 

Hugtakið ofbeldi er hvorki skilgreint í almennum hegningarlögum né í greinargerð með 

lögunum en talið hefur verið að hugtakinu ofbeldi sé hægt að skipta í fjóra megin flokka, þ.e.: 

vanrækslu, andlegt eða tilfinningalegt ofbeldi, líkamlegt ofbeldi og svo kynferðislegt ofbeldi.36 

Verður hér eingöngu horft til hins líkamlega ofbeldis sem oftast er talað um þegar sjáanlegir 

áverkar eru á aðila sem orðið hafa af völdum annars aðila. Í 106. gr. hgl. er ekki áskilið að neitt 

heilsutjón, eða tjón yfir höfuð, sé um að ræða en það er þó áskilið í 217. gr og þá sérstaklega 

218. gr. hgl. Það er að auki sú regla að eingöngu persónulegt ofbeldi kemur til greina en ekki 

atlögur að eignum manna. ,,Ofbeldi getur birst í margvíslegum myndum, svo sem beinum 

barsmíðum eða valdbeitingu, sem felst í því að neyta aflsmunar, þannig að brotaþoli verði að 

þola meðferðina án þess að geta rönd við reist“.37 Líkamlegt ofbeldi er þannig tilgreint sem 

verknaðaraðferð í fjölda ákvæða hegningarlaga. Litið er svo á að markmið geranda sé að ná 

vissum árangri þar sem ætlunin er að valda tjóni.38 

Hins vegar hefur það verið fellt undir ákvæði 106. gr. hgl. sú athöfn að hrækja á lögreglumenn 

eða opinbera starfsmenn. 

                                                 
35 Ármann Snævarr, Þættir úr refsirétti (Bóksala stúdenta 1979). Bls. 13. 
36 Stjornarradid.is, 'Ofbeldi og afleiðingar þess' (Stjornarradid.is)  

<https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/Gedskyrsla/55kafli.pdf>  

skoðað 26. október 2017.  
37 Jónatan Þórmundsson (n 22). Bls. 64-65. 
38 Sama heimild bls. 65. 
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Hrd. 21. febrúar 2013 í máli nr. 497/2012 (Hráki). B var sakfelldur fyrir 

ærumeiðingar og brot gegn valdstjórninni með því að hafa uppi niðrandi og 

ósæmileg ummæli um héraðsdómara og í framhaldinu hrækt á dómarann. Var 

talið að athæfið félli undir 1. mgr. 106. gr. hgl. 

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

valdstjórninni, sbr. 1. mgr. 106. gr. hgl. þar sem, í kjölfar handtöku, verið var að 

færa ákærða inn í lögreglubifreið en hann hafi verið mjög æstur og neitað að fara 

með fætur inn í lögreglubifreiðina. Þegar lögreglumaður ætlaði að færa fætur 

hans inn hafi ákærði reynt ítrekað að sparka í lögreglumanninn. Þegar reynt var 

að koma hinum ákærða inn í lögreglubifreiðina hafi lögreglumaður sett aðra 

höndina framan í ákærða sem við það fékk blóðnasir. Í kjölfarið hafi hann hrækt 

á lögreglumennina blóðugum hráka þannig að hrákarnir höfnuðu í andliti 

lögreglumannanna og á einkennisfatnaði þeirra. 

3.5. Valdheimildir lögreglu 

Um valdheimildir lögreglu er fjallað í lögrl. Hlutverk lögreglu er fjallað um í 1. gr. laganna  en 

í III. kafla laganna er fjallað um skyldur lögreglumanna og framkvæmd lögreglustarfa. Skv. 14. 

gr. lögrl. er handhöfum lögregluvalds heimilt að beita valdi við framkvæmd skyldustarfa sinna 

en þeir mega þó aldrei ganga lengra í beitingu valds en þörf er á hverju sinni. Í 15. gr. lögrl. eru 

tilteknar þær heimildir sem lögregla hefur til að hafa afskipti af borgurunum í þágu 

almannafriðar, allsherjarreglu o.fl. Þarna er um mjög almennt orðað ákvæði að ræða og má gera 

ráð fyrir að það sé gert til að sem flest tilvik geti fallið þar undir sem heyra undir lögreglu. Þetta 

má sjá á því að upptalning í 2. mgr. er ekki tæmandi.39 Þá kemur fram í 3. mgr. 15. gr. að ef 

maður óhlýðnast fyrirmælum lögreglu sem gefin eru skv. 2. mgr. 15. gr. lögrl. getur lögregla 

gripið til ráðstafanna til að koma í veg fyrir óhlýðni hans þ.e. koma í veg fyrir að hann valdi 

tjóni eða stofni almenningi í hættu.40 Í 16. gr. lögrl. kemur fram heimild lögreglu til handtöku. 

Það virðist því óhjákvæmilegt að lögregla beiti valdi þó vægustu aðgerðir séu nýttar. 

3.6. Um hlutræn og huglæg skilyrði refsiábyrgðar 

Þegar fjallað er um brot gegn 106. gr. hgl. er nauðsynlegt að fara yfir hver lags háttsemi getur 

fallið undir ákvæðið. Í þessum kafla verður farið yfir hvað þarf að athuga við skýringu og 

heimfærslu þeirrar háttsemi er um ræðir á refsiákvæði.  

Hver sá sem sannanlega fullnægir öllum þeim refsiskilyrðum laga, sem um ræðir, með því að 

vinna tiltekið verk hefur bakað sér refsiábyrgð.41 Þegar um hefðbundna refsiábyrgð er að ræða 

er talið að flokka megi refsiskilyrðin í þrjá flokka.42 Í fyrsta lagi að skilyrðið sé tengt 

                                                 
39 Stjórnarfrumvarp: Lögreglulög (n 33). 
40 Sama heimild. 
41 Jónatan Þórmundsson (n 22). Bls. 37-38. 
42 Sama heimild bls. 38. 
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verknaðarlýsingu refsiákvæðisins en hér undir falla refsinæmi, ólögmæti og saknæmi. Verður í 

þessum kafla farið betur ofan í þetta fyrsta skilyrði í tengslum við efni ritgerðarinnar. Í öðru 

lagi skilyrði um sakhæfi sökunauts og er þá verið að fjalla um sakhæfisaldur sbr. 14. gr. hgl. 

ásamt geðrænu sakhæfi sbr. 15. og 17. gr. hgl. Loks er það skilyrði um gildissvið refsilaga sbr. 

refsilögsögu 4.-11. gr. hgl. Þá ber einnig að líta til tímamarka sbr. 2. og 3. gr. hgl. og fyrningu 

sakar skv. 80.-82. gr. hgl.43 

Í tengslum við síðari umfjöllun í ritgerðinni er ástæða til að skoða nokkur meginatriði í 

grundvallarreglum refsiréttar. 

3.6.1. Hlutræn skilyrði refsiábyrgðar 

Sú háttsemi eða athöfn telst refsinæm sem fellur að verknaðarlýsingu þess refsiákvæðis sem 

um ræðir sbr. 1. gr. hgl. um refsiheimildir. Þar sem við tjónsbrot, sbr. 106. gr. hgl., tekur 

verknaðarlýsing refsiákvæða til nokkurra efnisþátta en þeir eru: frumverknaður, 

verknaðaraðstæður og afleiðingar. Hér er þó um að ræða efnisþætti verknaðarlýsingar sem 

verða að teljast aðallega hlutræns eðlis og taka, þar af leiðandi, til annarra atriða en huglægrar 

afstöðu geranda.44  Því er það grundvallarskilyrði að manni sé ekki refsað fyrir háttsemi sína 

nema um refsiverða háttsemi sé að ræða lögum samkvæmt. Meginregluna er að m.a. að finna í 

1. gr. hgl. en þar segir: 

,,Eigi skal refsa manni, nema hann hafi gerst sekur um háttsemi, sem refsing er 

lögð við í lögum, eða má öldungis jafna til hegðunar, sem þar er afbrot talin.“ 

Þá kemur meginreglan fram í 1. mgr. 69. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 og í 

1. mgr. 7. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. 

Þannig er það fortakslaust refsiskilyrði að verknaður sé ólögmætur. Þannig geta vissar ástæður 

réttlætt tiltekna háttsemi sem er refsiverð og gert hana lögmæta og þar af leiðandi refsilausa. 

Þar má nefna almennar réttarreglur, skráðar eða óskráðar, til dæmis neyðarvörn sbr. 12. gr. hgl., 

neyðarrétt sbr. 13. gr. hgl., samþykki m.a. til minni háttar líkamsárása sbr. 218. gr. a. hgl. o.fl. 

Þá felur ólögmætisskilyrðið einnig í sér að refsinæm afleiðing tjónsbrots fullnægi einnig kröfum 

um orsakatengsl og fyrirsjáanlega eða sennilega afleiðingu.45 

Því er það svo að til þess að háttsemi eða verknaður teljist refsiverð verður að bera 

verknaðarlýsingu lagaákvæðisins við háttsemina sem um ræðir. Þannig fer eftir orðalagi 

                                                 
43 Sama heimild bls. 38. 
44 Sama heimild. 
45 Sama heimild bls. 39. 
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refsiákvæðisins hvort og hvenær brotið telst fullframið. Þegar um svokölluð tjónsbrot er að 

ræða telst brotið ekki vera fullframið nema einhver afleiðing sé komin fram.46 Þó eru ákvæði 

sem gera ákveðna háttsemi refsiverða án tillits til tjóns eða afleiðinga og er þá um að ræða 

samhverf brot.47 

3.6.2. Huglæg skilyrði refsiábyrgðar 

Fram kemur í 18. gr. hgl. að saknæmisskilyrðin fyrir hegningarlögin  séu ásetningur eða gáleysi. 

Þannig er það regla að þar sem ásetningur er ávallt áskilinn þá þarf sérstaka heimild til þess í 

lögunum að refsa fyrir gáleysisbrot sbr. 215. gr. hgl. Þar kemur fram að ef mannsbani hlýst af 

gáleysi annars manns þá varðar það sektum eða fangelsi í allt að 6 ár. Þegar kemur að umfjöllun 

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

verknaðar eins og honum er lýst fullfrömdum í verknaðarlýsingu refsiákvæðis“.48 Í tilvikum 

sem taka til 1. mgr. 106. gr. hgl. þarf geranda því að vera ljóst að um opinberan starfsmann sé 

að ræða sbr.: 

Hrd. 18. desember 2008 í máli nr. 299/2008. Þar voru fjórir óeinkennisklæddir 

lögreglumenn við eftirlit á Laugavegi í Reykjavík. Að þeim réðust þrír aðilar og 

gáfu þær skýringar að þeir væru að reyna koma konu til aðstoðar sem 

lögreglumennirnir voru að hafa afskipti af. Lögreglumennirnir sögðust hafa 

tilkynnt að um lögreglumenn væri að ræða, með því að nota ensku og sýna 

lögregluskilríki sín. Hinir ákærðu sögðust ekki hafa áttað sig á að um 

lögreglumenn væri að ræða en þegar þeir hefðu áttað sig á því að þá hlupu þeir 

af vettvangi. Aðeins einn aðili var sakfelldur í málinu og var háttsemi hans felld 

undir 1. mgr. 217. gr. hgl. þar sem ekki var talið sannað að hann hafi vitað um 

lögreglumenn hafi verið að ræða. 

4. Tengsl 106. gr. hgl. við líkamsárásarákvæði hegningarlaga 

Líkamsárásarákvæði almennra hegningarlaga er tvö talsins og koma þau fram í 217. og 218. gr. 

hgl. Þau eru svohljóðandi eftir setningu laga um meðferð sakamála nr. 88/200849 en samhliða 

setningu sml. var gerð breyting á hgl.:  

217. gr. Hver, sem gerist sekur um líkamsárás, enda sé hún ekki svo mikil sem í 

218. gr. segir, skal sæta sektum eða [fangelsi allt að 6 mánuðum], en fangelsi allt 

að 1 ári, ef háttsemin er sérstaklega vítaverð.  

Ákæruvaldið höfðar mál út af broti skv. 1. mgr. og skal það ekki gert nema 

almenningshagsmunir krefjist þess. 

218. gr. Hafi maður með vísvitandi líkamsárás valdið öðrum manni tjóni á 

líkama eða heilbrigði, og þessar afleiðingar árásarinnar verða taldar honum til 

                                                 
46 Sama heimild bls. 39. 
47 Sama heimild bls. 32. 
48 Sama heimild bls. 40-41. 
49 Hér eftir sml. 
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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. 

 

Nú taka ákvæði 217. gr. hgl. og 218. gr. hgl. til líkamsárása sem gerðar eru af ásetningi, en 

ákvæði 217. gr. nær, almennt séð, til minni háttar líkamsárása en 218. gr. til þeirra sem teljast 

meiri háttar líkamsmeiðingar þ.e. þegar manni er valdið tjón á líkama eða heilbrigði.50  

Þegar kemur að brotum sem tengjast 106. gr. hgl. er rétt að athuga ástæðu þess að tilvik þar sem 

lögreglumaður verður fyrir líkamsárás, sem fellur venjulega undir 217. gr. eða 218. gr. hgl., er 

látið falla undir 106. gr. hgl. Þó hér sé um að ræða árekstur hegningarlagaákvæða, enda taka 

þau bæði til sama atviks, þá er ákvæði 106. gr. hgl. látið tæma sök gagnvart öðrum ákvæðum 

laganna.51 Greinileg merki má sjá um slíkt í fjölda dóma Hæstaréttar sbr.  

Hrd. 27. nóvember 2008 í máli nr. 22/2008. G var sakfelldur fyrir brot gegn 1. 

mgr. 106. gr. hgl. með því að hafa hótað lögreglumanni og slegið hann krepptum 

hnefa í vinstri vanga og eyru.  

Í dómnum má sjá þess glögg merki að þar sem um lögreglumann var að ræða þá var brotið 

heimfært undir 106. gr. hgl. en ekki 217. gr. hgl. eins og áverkar og verknaðurinn bar með sér. 

Er hér um að ræða skörun refsiákvæða og því er í slíkum tilvikum um að ræða sakartæmingu 

106. gr. hgl. gagnvart 217. gr. hgl.52 Hefur þetta margsinnis verið staðfest í dómaframkvæmd 

hér á landi þó til séu dómar sbr. Hrd. 25. febrúar 1993 í máli nr. 273/1992, sem verður ekki 

reifaður frekar, þar sem ákvæðum 1. mgr. 106. gr. og 1. mgr. 217. gr. var beitt saman. 

4.1. Tengsl 106. gr. hgl. við ákvæði 218. gr. hgl. 

Eins og fram hefur komið ná ákvæði 217. og 218. gr. hgl. til ofbeldisbrota sem fela í sér beitingu 

á líkamlegu ofbeldi sbr. framangreint. Mörkin milli 217. og 1. mgr. 218. gr. miðast þannig við 

þær afleiðingar sem brotið hefur í för með sér. Ekki er að sjá hverjar afleiðingarnar þurfi að 

vera í ákvæðunum sjálfum en dómvenjur, samanber neðangreint, hafa skapast í 

dómaframkvæmd í tengslum við 1. mgr. 218. gr. hgl. 

                                                 
50 Alþt. 1980, Neðri-deild, Þskj. 4 – 4. mál. <http://www.althingi.is/altext/103/s/pdf/0004.pdf> skoðað 26. október 

2017. 
51 Jónatan Þórmundsson (n 22). Bls. 255. 
52 Jónatan Þórmundsson, 'Einkenni auðgunarbrota, tengsl þeirra innbyrðis við önnur brot' [2008]  

Tímarit lögfræðinga <https://fj.is/?sida=timarit&blad=timaritlogfraedinga&grein=1500&pos=403&q=>  

skoðað 11. desember 2018 bls. 418. 
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Í greinargerð almennra hegningarlaga kemur fram að: 

,,Beri sá, sem á er ráðist, engar menjar árásarinnar, hann hefir t.d. orðið fyrir 

höggi, er veldur honum sviða skamma stund, en hefir ekki aðrar afleiðingar, þá 

varðar slík árás við 217. gr. Sama er og, þegar afleiðingar árásarinnar eru svo 

smávægilegar, að þær verða ekki taldar til tjóns á líkama eða heilbrigði. Þannig 

mundi oftast vera um smávægilegt mar eða hrufl, skinnsprettu, blóðnasir 

o.s.frv.“53  

Þannig má segja að sársaukinn eða líkamstjónið marki skilin á milli 217. gr. og 1. mgr. 218. gr. 

hgl. En hvar liggja þá mörkin á milli ákvæðanna? Þessu hefur í raun verið svarað, eins og að 

framan greinir, með dómvenju. Því má nefna að löng dómvenja er fyrir því að fella beinbrot, 

þar með talin tannbrot, undir 1. mgr. 218. gr. hgl. en í Hrd. 29. febrúar 1956 í máli nr. 

170/1955, sem reifaður er hér fyrir neðan, má segja að sú regla hafi verið sett en henni hefur 

verið fylgt eftir í dómum Hæstaréttar og hefur því skapast rúmlega hálfrar aldar dómvenja fyrir 

því að fella beinbrot og tannbrot undir 1. mgr. 218. gr. hgl.,, þó þannig að ef tönn losnar í góm 

eða skaðast, án þess að það þurfi að fjarlægja tönnina, þá er brotið heimfært undir 217. gr. hgl. 

en ekki 218. gr. hgl.  

Hrd. 14. júní 2012 í máli nr. 444/2011. Þar var K ákærður fyrir líkamsárás með 

því að hafa í félagi við P ráðist á A, rifið A á fætur þar sem hann sat við borð og 

slegið hann í andlit, höfuð og líkama með þeim afleiðingum að A hlaut skurð við 

auga, bólgu, mar og rispur. Einnig brotnaði upp úr tönn. K var sakfelldur fyrir 

brot gegn 1. mgr. 217. gr. hgl.  

Hrd. 20. janúar 1992 í máli nr. 449/1991. G var sakfelldur fyrir nauðgun og 

líkamsárás með því að hafa ráðist á konu, slegið hana hnefahöggi í andlitið, 

þröngvað henni til holdlegs samræðis og slegið hana í framhaldinu nokkur högg 

í andlitið með þeim afleiðingum að hún marðist og missti tvær framtennur. Í 

dómi Hæstaréttar kemur fram að héraðsdómari hafi, réttilega, fært brot ákærða 

til refsiákvæðis í 1. mgr. 194. gr. hgl. Jafnframt var fallist á það sakarmat 

héraðsdómara að líkamsáverkar þeir sem brotaþoli fékk heyrðu undir 

verknaðarlýsingu 217. gr. hgl. en ekki 1. mgr. 218. gr. sömu laga en ákært var 

fyrir 1. mgr. 218. gr. hgl. 

Þetta sést jafnframt í Hrd. 21. september 2000 í máli nr. 191/2000 en þar var R ákærður fyrir 

brot gegn valdstjórninni fyrir að hafa veitt lögreglumanni högg í andlit með þeim afleiðingum 

að los kom á framtönn lögreglumannsins. Var brotið heimfært undir 106. gr. hgl. en ekki 

heimfært undir 218. gr. hgl. 

Þá verður heldur ekki séð að 2. mgr. 218. gr. hgl. eigi ávallt við þegar vopnum er beitt þó beiting 

vopna geti verið mjög alvarleg enda um sérstaklega hættulega aðferð að ræða. Þetta mátti sjá í: 

                                                 
53 Þskj.43 (n 28). 

 



18 

 

Hrd. 30. mars 2000 í máli nr. 51/2000. En þar var G ákærður fyrir brot gegn 1. 

mgr. 217. gr. hgl. með því að hafa slegið S tvisvar í höfuðið með flösku og lagt 

til D með hnífi. Var það ekki metið G til málsbóta að D hafi ráðist að honum að 

fyrra bragði og því ekki tekið tillit til ákvæða 1. mgr. 12. gr. hgl. um neyðarvörn. 

Í átökunum lagði G til D með hníf með þeim afleiðingum að D hlaut 4-5 cm 

skurð á vinstri olnboga. 

Þá er eins og fyrr segir löng dómvenja fyrir því að fella beinbrot og tannbrot undir 1. mgr. 218. 

gr. hgl. 

Hrd. 29. febrúar 1956 í máli nr. 170/1955. Þar lentu aðilar í áflogum við 

pylsuvagn. Eruð atvik þau að eftir nokkrar stympingar kom ákærði vinstri handar 

höggi á höku H og svo strax á eftir hægri handar höggi, sem kom á kjálka og 

munn H. H lá af síðara högginu, rotaðist og brotnuðu í honum tvær tennur. Var 

brotið heimfært undir 218. gr. hgl. 

Hrd. 28. apríl 2005 í máli nr. 16/2005. A og Ó voru ákærðir fyrir líkamsárás 

fyrir að hafa ráðist á B, Mun A hafa slegið B nokkrum sinnum í líkama með 

kylfu og Ó kastað diski í höfuð B. Afleiðingarnar urðu að B handleggsbrotnaði 

ásamt öðrum meiðslum. Brot ákærðu voru talin varða við 1. mgr. 218. gr. hgl. 

Eins og að framan greinir er það dómvenja í íslenskum refsirétti að þegar um beinbrot er að 

ræða skuli beita 218. gr. hgl. Hinsvegar er talið að sé um alvarlega persónuskerðingu að ræða 

duga sérákvæðin ekki og er þá almennum ákvæðum beitt eins og til dæmis 106. gr. og 218. gr. 

hgl.54 Þetta þýðir að sú lýsing sem felst í 218. gr. hgl. fellur ekki inní verknaðarlýsingu 106. gr. 

og er þá ósjaldan að ákvæðunum er beitt saman. 

Hrd. 19. maí 2011 í máli nr. 74/2011. Þ var sakfelld fyrir brot gegn 1. mgr. 106. 

gr. og 2. mgr. 218. gr. hgl. með því að hafa kastað glerglasi í höfuð lögreglukonu 

svo hún hlaut bólgu og mar á enni. Eins og sagði í dómnum ,,Var þessi háttsemi 

talin varða við 1. mgr. 106. gr. og 2. mgr. 218. gr. almennra hegningarlaga nr. 

19/1940 með áorðnum breytingum.“ 

Hrd. 15. september 2016 í máli nr. 66/2016. Þar var ákærða gefið að sök að 

hafa ráðist að lögreglumönnum vopnaður hnífi og leggja ítrekað til þeirra með 

hnífnum. Hafi hann veist að lögreglumönnunum með ofbeldi og hótunum um 

ofbeldi þar sem þeir voru við skyldustörf. Þar var í ákæru talið að brotin heyrðu 

undir 1. mgr. 106. gr. hgl. ásamt 2. mgr. 218. gr. hgl. 

Ef tekið er mið af Hrd. 15. september 2016 í máli nr. 66/2016 virðast vera rök fyrir því að 2. 

mgr. 218. gr. og 106. gr. sé beitt saman enda virðist ljóst að verknaðarlýsing 2. mgr. 218. gr. 

rúmast ekki innan 106. gr. hgl.  

Hrd. 21. maí 1993 í máli nr. 67/1993. Ákærða var gefið að sök, ásamt öðrum 

brotaliðum, að hafa þegar lögreglumenn hugðust handtaka ákærða lagt tvívegis 

til eins þeirra með skærum og kom annað lagið vinstra megin í brjósthæð og 

                                                 
54 Jónatan Þórmundsson (n 24). 
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stöðvaðist oddurinn í minnisbók í brjóstvasa en hitt lagið kom í vinstri öxl og í 

gegnum herðaslá og ytra byrði jakka hans.  

Framangreint ofbeldi gagnvart lögreglumanni sem hugðist handtaka ákærða var heimfært undir 

2. mgr. 218. gr. hgl. en ekki 106. gr. hgl. 

5. Ákvörðun refsinga í tengslum við brot gegn 106. gr. hgl. 

Þar sem hér er fjallað refsingar gegn 106. gr. hgl. til samanburðar við refsingar gagnvart brotum 

gegn 217. og 218. gr. hgl. er ekki úr vegi að skoða nokkur atriði sem hafa áhrif á ákvörðun 

refsingar og þá sérstaklega gagnvart brotum á 106. gr. hgl. Eins og fram kemur í 106. gr. hgl. 

getur brot á 1. mgr. varðað fangelsi allt að 6 árum og allt að 8 árum í þeim tilvikum þar sem 

verknaðarþoli er opinber starfsmaður sem hefur heimild til valdbeitingar, sbr. lögreglumenn. 

Þá kemur jafnframt fram að beita megi sektum ef brot er smáfellt. Það er þó ljóst að samkvæmt 

1. mgr. 69. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 verður engum gert að sæta refsingu 

nema þá hann hafi gerst sekur um þá háttsemi sem refsiverð er samkvæmt lögum þá og þegar 

háttsemin átti sér stað.55 Tilgangur refsinga og markmið þeirra hefur einkum verið rökstutt með 

vísan til varnaðaráhrifa þeirra og er þetta talið vera stjórntæki löggjafavaldsins til að hafa áhrif 

á hegðan manna með reglum þar um að viðlagri hótun um refsingu ef þeim er ekki fylgt. Þannig 

er það löggjafarvaldið, Alþingi, sem ákveður hvert hámark og lágmark refsinga er hverju sinni 

og verða þá dómstólar bundnir við þá afmörkun sem löggjafinn setur, sbr. 1. málslið 61. gr. 

stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 en þar kemur fram að dómendur skulu í 

embættisverkum sínum einungis fara eftir lögunum. Hins vegar taka dómstólar tillit til 

lögmæltra refsilækkunar- og refsihækkunarheimilda. Það er þó þannig að löggjafinn gefur 

dómstólum svigrúm til mats um ákvörðun refsinga hverju sinni þ.e. innan framangreindra 

lögmæltra refsimarka. Í réttarríkinu er visst jafnvægi nauðsynlegt þannig að þegnar landsins 

geti gengið að vissum tilvikum sem vísum í dómaframkvæmd. Þó kemur fyrir að dómstólar 

þurfi að endurmeta fyrri dómaframkvæmd eða venju t.d. þegar löggjafinn ákveður að þyngja 

refsingar á tilteknu sviði eins og þegar refsivernd lögreglu var aukin með lögum nr. 25/2007 

samanber fyrri umfjöllun. Hæstiréttur tók greinilega mið af umræddri áherslubreytingu 

löggjafans samkvæmt orðalagi dómsins: 

Hrd. 5. júní 2008 í máli nr. 123/2008 (Kjálkabrot) en þar var K sakfelldur 

fyrir að hafa slegið lögreglumann í andlitið með hnefa. Lögreglumaðurinn hlaut 

brot á vinstra kjálkabeini. Var brotið heimfært undir 1. mgr. 106. gr. og 1. mgr. 

218. gr. hgl. Hæstiréttur tók fram að ákærði væri fundinn sekur um alvarlega árás 

                                                 
55 Róbert R. Spanó, 'Stjórnarskráin og refsiábyrgð (fyrri hluti)' [2004] Tímarit lögfræðinga  

<https://fj.is/?sida=timarit&blad=timaritlogfraedinga&grein=1203&pos=8&q=> skoðað 26. október 2017. Bls 6. 
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á lögreglumann. Þá sagði Hæstiréttur ,,Hinn 23. mars 2007 tóku gildi lög nr. 

25/2007 um breytingu á almennum hegningarlögum nr. 19/1940 þar sem bætt 

var 2. málslið við 1. mgr. 106. gr. um brot gegn opinberum starfsmanni.“ 

Viðbótin kveður á um að beinist brot gegn opinberum starfsmanni, sem að lögum 

hefur heimild til líkamlegrar valdbeitingar, megi beita fangelsi allt að átta árum. 

Brot ákærða var framið eftir að þessi viðbót gekk í gildi. Með henni var vernd 

lögreglumanna í starfi aukin. Ákærði er auk brots gegn valdstjórninni sakfelldur 

fyrir brot gegn 1. mgr. 218. gr. almennra hegningarlaga. Afleiðingar brotsins 

voru töluverðar svo sem lýst er í héraðsdómi. Eins og atvikum máls þessa er 

háttað og með hliðsjón af dómafordæmum fyrir framangreinda lagabreytingu og 

að teknu tilliti til hennar, þykir refsing ákærða hæfilega ákveðin fangelsi í átta 

mánuði.“ Hins vegar var talið rétt að fresta fullnustu fimm mánaða af refsivist 

þar sem um var að ræða erlendan aðila sem ekki talaði íslensku og ekki var unnt 

að gera honum skiljanlegt um hvað hann var grunaður ásamt því að ákveðið var 

að vista hann í fangaklefa. Sagði Hæstiréttur að lögreglu hefði borið að kalla til 

túlk og gæta, þágildandi, 32. gr. laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála. 

5.1. Refsilækkunar– og refsihækkunarheimildir 

Hugtakið refsing er hvergi skilgreint í lögum en samkvæmt 31. gr. hgl. eru hegningar 

fangelsi eða fésektir.56 Dómstólar eru þó bundnir, á grundvelli 61. gr. stjórnarskrár 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, við þá ákvörðun sem löggjafinn setur þegar kemur að 

ákvörðun refsinga fyrir tiltekin afbrot að virtum lögmæltum refsilækkunar- og 

refsihækkunarheimildum.57 Eins og að framan greinir eru brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. 

að hámarki 8 ára fangelsi en beita má sektum sé brot smáfellt. En í VIII. kafla hgl. er 

fjallað um atriði sem hafa áhrif á refsihæðina og þurfa dómstólar að styðjast við VIII. 

kafla hgl. þegar ákvörðun er tekin um refsingu hins brotlega. Þá er jafnframt litið til VI. 

kafla hgl. í tengslum við hvort skilorðsbinda eigi refsingar. Verður ekki fjallað frekar 

um þann hluta hér. 

Í 70. gr. hgl. er fjallað um hvaða atriði skal taka til greina þegar refsing er ákveðin í 

hverju tilfelli fyrir sig. Eru í 1.-9. tl. 1. mgr., 2. mgr., og 3. mgr. 70. gr. hgl. því að finna 

lögmæltar refsiákvörðunarástæður en beiting ákvæðanna getur verið ýmist til 

refsilækkunar eða refsihækkunar fyrir hinn brotlega. Hér er um að ræða atriði sbr. 

verndarandlagið, sbr. fyrri umfjöllun, hversu mikið tjón um ræðir og hversu mikil hætta 

var búin af verkinu. Þá er fjallað um atriði er tengjast gerandanum sjálfum í 4.-8. tl. 1. 

mgr. og 2. mgr. en þar er t.d. um að ræða aldur geranda, hegðun hans að undanförnu, 

                                                 
56 Björg Thorarensen and others, Um lög og rétt: helstu greinar íslenskrar lögfræði / höfundar Björg Thorarensen 

... [et al.] ; ritstjóri Róbert R. Spanó (2. útg., Codex 2009). Bls 358. 
57 Sama heimild bls. 365 
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brotavilja hans o.fl. Flest atkvæði 70. gr. hgl. eru matskennd, með vissum 

undantekningum þó sbr. aldur geranda á verknaðarstundu.58 

 

6. Refsilöggjöf sem snýr að réttarvernd lögreglu í norrænum rétti 

Við lagasetningu á Íslandi hefur verið sótt í fyrirmyndir erlendis frá og eru hegningarlögin þar 

engin undantekning. Almennu hegningarlögin dönsku frá 1930 voru höfð til hliðsjónar við 

samningu frumvarps til íslensku almennu hegningarlaganna nr. 19/1940 en jafnframt var litið 

til annarra erlendra refsilöggjafar og frumvarpa til refsilaga.59 Er því ekki úr vegi að líta til atriða 

sem tengjast ofbeldi gagnvart lögreglumönnum í norrænum rétti. Þar sem meginefni 

ritgerðarinnar snýst um samanburð refsinga verður að mestu litið til samanburðar á Íslandi 

annarsvegar og Danmörku og Noregi hins vegar. Verður því fyrst litið til Danmerkur og því 

næst Noregs.  

6.1. Réttarvernd lögreglumanna samkvæmt dönskum rétti 

Árið 2006 var gerð skýrsla um stöðuna í Danmörku í tengslum við ofbeldi og hótanir gegn 

lögreglumönnum.60 Var skýrslan unnin af starfshópi skipuðum fulltrúum ríkislögreglunnar, 

saksóknaraembættisins og stéttarfélagi lögreglumanna. Þar kom fram að ofbeldi gagnvart 

lögreglu væri verulegt vandamál en meðal þess sem skoðað var voru atvik þar sem gerendur 

höfðu fyrirhugað að ráðast með ofbeldi á lögreglu. Þá áttu árásirnar það flestar sameiginlegt að 

þeim var ekki beint gegn lögreglumönnum sem persónum heldur að því að þarna var um 

lögregluna að ræða við framkvæmd starfa sinna.61 

Eins og að framan greinir var talsvert stuðst við norræna lagabálka og þar með talið dönsku 

hegningarlögin þegar unnið var við setningu frumvarps að hegningarlögum nr. 19/1940. Um 

ofbeldi gagnvart lögreglumönnum og opinberum starfsmönnum er fjallað í 14. kafla dönsku 

hegningarlaganna nr. 977/2017 en dönsku lögin heita Straffeloven.62 Lagagreinin hefur tekið 

nýlegum breytingum en 119. gr. strl. er: 

Den, som øver vold, truer med at øve vold eller offentligt eller med forsæt til 

udbredelse i en videre kreds fremsætter trussel om vold mod nogen, hvem det 

                                                 
58 Jónatan Þórmundsson, ‘Ákvörðun Refsingar’ [1992] Bókaútgáfa Orators. Bls. 254-256. 
59 Frumvarp hegningarlög 1939 (n 53). 
60 Politi.dk, 'Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte ' (Politi.dk, September 2008) 

<https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/27A5BD90-EED0-4AB7-BEEE-

94B785EA61E7/0/kortlaegning_af_trussels_og_voldssituationen_politiets_ansatte.pdf> skoðað 14. mars 2018.  
61 Sama heimild bls 16-20. 
62 Stjórnarfrumvarp: Almenn Hegningarlög (n 4). 
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påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af 

tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger 

at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge 

ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 

år. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, 

at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området 

foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted, eller at forholdet er 

begået mod den pågældende i dennes fritid. 

På samme måde straffes den, som, uden at forholdet falder ind under stk. 1, 

fremsætter trusler om vold, om frihedsberøvelse eller om sigtelse for strafbart 

eller ærerørigt forhold mod nogen, der af det offentlige er tillagt domsmyndighed 

eller myndighed til at træffe afgørelse vedrørende retsforhold eller vedrørende 

håndhævelse af statens straffemyndighed, i anledning af udførelsen af tjenesten 

eller hvervet, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage 

en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling. 

Lægger nogen ellers de nævnte personer hindringer i vejen for udførelsen af 

deres tjeneste eller hverv, straffes han med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 

måneder. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende 

omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at 

der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted. 

Hér má sjá að 1. mgr. 119. gr. strl. er keimlík 106. gr. hgl. Árið 2004 var gerð breyting á 

refsihámarki 119. gr. þar sem refsihámarkið var hækkað úr 6 árum í 8 ára fangelsi.63 

Þá var sett í 119. gr. strl. að við ákvörðun refsingarinnar yrði að líta til þess að lögreglumaður 

væri að framkvæma lögmætar aðgerðir en slíkt skilyrði er ekki sett í 1. mgr. 106. gr. hgl. eins 

og sjá má í dómi Hæstaréttar.  

Hrd. 30. október 2008 í máli nr. 236/2008. Þar er M ákærð fyrir að hafa ekið 

bifreið undir áhrifum áfengis og fyrir brot gegn valdstjórninni. M hafði misst 

stjórn á bifreið sinni og hafnað utan vegar og var hún grunuð um akstur undir 

áhrifum áfengis. Þá hafi M slegið lögreglumann í andlit og hrækt í andlit hans 

og hótað að slíta höfuð af börnum sjúkra- og lögreglumanna sem komu á 

vettvang. Þá var niðurstaða héraðsdóms um sakfellingu M fyrir brot gegn 

valdstjórninni staðfest. Var talið að M hefði ekki getað dulist að lögreglu- og 

sjúkraflutningamenn hefðu í umrætt sinn verið að gegna skyldustörfum sínum. 

Með vísan til 60. gr. stjórnarskrárinnar hefði M ekki getað komið sér hjá því að 

hlýða yfirvaldsboði í bráð þótt hún teldi sig hafa ástæðu til að draga í efa að 

heimilt væri að ganga svo langt sem raun bar vitni við sýnatökuna.  

1. mgr. 119. gr. strl. gerir refsivert að ráðast á opinberan starfsmann með ofbeldi eða hótunum 

um slíkt. Þá er jafnframt réttarvernd til handa þeim sem sinna störfum í þágu hins opinbera, 

hvort sem þeir eru að störfum eða í frítíma þeirra en réttarvernd í frítíma opinberra starfsmanna 

var bætt við 81. gr. strl. ásamt því að gera refsivert ef brot beinist að nákomnum opinbers 

                                                 
63 Lög nr. 218/2004. 
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starfsmanns, vegna starfa hins opinbera starfsmanns. Var þá einnig gert ráð fyrir að refsingin 

yrði aukin um þriðjung í þeim tilvikum þar sem brot beindist gegn opinberum starfsmönnum, á 

meðan eða strax eftir, að alvarleg röskun hefur orðið á almannafriði eða brotið beinist að 

opinberum starfsmanni í frítíma hans, sbr. 119. gr. strl. 64 Þá á ákvæðið jafnframt við þegar 

tilgangur ofbeldis er að koma í veg fyrir að opinber starfsmaður geti framkvæmt lögmætar 

aðgerðir eða hindra hann við þær. Þannig er markmið 119. gr. strl., líkt og 106. gr. hgl. að veita 

sérstaka refsivernd fyrir opinbera starfsmenn, þar með talið lögreglumenn. 

Eins og fyrr segir verður í þessari umfjöllun lögð sérstök áhersla á 119. gr. strl. en þar sem störf 

lögreglumanna hafa ekki verið talin falla undir 2. mgr. 119. gr. strl. verður hún undanskilin 

frekari umfjöllun.65 Þá má geta þess að í 121. gr. strl. er það gert refsivert að hæða eða móðga 

opinberan starfsmann sem er við skyldustörf en slíkt er ekki talið refsivert á Íslandi. 

Samkvæmt 119. gr. strl. er ekki gert að skilyrði að um líkamstjón sé að ræða hjá þeim 

lögreglumanni sem ofbeldið beinist gegn en ofbeldi hefur verið skilgreint sem svo að um er að 

ræða líkamsmeiðingar eða að líkamlegu afli sé beitt en ef ekki er um líkamstjón að ræða að þá 

er litið til aðfararinnar sem hótun um ofbeldi. Hæstiréttur Danmerkur taldi að sú athöfn að 

hrækja á lögreglumann teldist ofbeldi í skilningi 119. gr. strl. í dómi sínum Ufr. 2006, 2687.66 

Þá er að sjá líkindi á milli 119. gr. strl. og 106. gr. hgl. að 119. gr. strl. tæmir sök gagnvart 

minniháttar líkamsárásum skv. dönsku hegningarlögunum á sama máta og 106. gr. hgl. gerir 

gagnvart 217. gr. hgl. Hins vegar er ákvæðum um alvarlegri líkamsárásir eða hættulegri aðferðir 

beitt með 119. gr. strl. þar sem 119. gr. strl. er ekki talin ná yfir ákvæðið að fullu.67 

6.2. Refsingar í dönskum rétti 

Refsingar fyrir brot gegn 1. mgr. 119. gr. strl. eru fjársektir eða fangelsi í allt að 8 ár. Eins og 

áður sagði var hámarksrefsing fyrir brot gegn 1. mgr. 119. gr. strl. hækkuð úr 6 árum í 8 ár en 

markmiðið með lagasetningunni var að auka refsivernd opinberra starfsmanna. Að sama skapi 

var markmiðið að hækka refsingar í dæmdum brotum frá því sem áður var. Hér verður ekki 

farið frekar í hvort umrætt markmið hafi náðst eður ei en þó er hægt að sjá af danskri 

dómaframkvæmd að refsingar sem varða 119. gr. strl. eru sjaldnast skilorðsbundnar nema ef 

                                                 
64 Retsinformation.dk, 'Lovforslag nr L 73' (Retsinformation.dk, 9. nóvember 2016)  

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184527> skoðuð 11. mars 2018. 
65 Sama heimild. 
66 Ragnar L Auglend, Politirett / Ragnar L. Auglend, Henry John Mæland, Knut Røsandhaug (Ad Notam 

Gyldendal 1998). Bls. 563 
67  Politi.dk (n 60). 
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málefnalegar ástæður mæla með því að skilorðsbinda refsingu hins brotlega.68 Þegar kemur að 

brotum gegn lögreglumönnum er talið, starfs þeirra vegna, að refsingar ættu ekki að vera 

skilorðsbundnar og virðist slíkt vera meginreglan í danskri dómaframkvæmd.  

Skýrsla frá danska ríkissaksóknaranum gaf til kynna að fyrir ofbeldisbrot gegn 119. gr. strl., þar 

sem brotaþolar voru lögreglumenn,  voru refsingarnar frá 20 daga til sex mánaða fangelsi, 

óskilorðsbundið. Þá mátti jafnframt sjá að í slíkum málum voru fangelsisrefsingar til tveggja 

mánaða eða meira algengar. Þá má sjá dóm TfK.2007.351V þar sem aðili var dæmdur í tveggja 

ára fangelsi fyrir brot á 119. gr. og 245. gr. strl. fyrir að hafa beitt hundi á lögreglumenn ásamt 

því að hafa slegið lögreglumann í höfuðið með járnstöng.69 

6.3. Réttarvernd lögreglumanna samkvæmt norskum rétti 

Í þessum kafla verður farið yfir ákvæði norsku hegningarlaganna er fjallar um ofbeldi gegn 

opinberum starfsmönnum og þá sérstaklega lögreglumönnum. Norsku hegningarlögin bera 

heitið Lov om straff (straffeloven)70 nr. 28/2005. Um ofbeldi gagnvart opinberum 

starfsmönnum er fjallað í 19. kafla laganna, nánar tiltekið 155. gr. og 156. gr. los. og ber greinin 

heitið ,,Vold eller truslar mot offentlig tjenestemann“ en 155. gr. los. er svohljóðandi: 

Den som ved vold eller trusler påvirker en offentlig tjenestemann til å foreta eller 

unnlate å foreta en tjenestehandling, eller søker å oppnå dette, straffes med bot 

eller fengsel inntil 3 år. 

Med offentlig tjenestemann menes enhver som utøver offentlig myndighet på 

vegne av stat eller kommune, eller som har slik kompetanse i kraft av sin stilling. 

Som offentlig tjenestemann anses også militære vakter, enhver som pliktmessig 

eller etter oppfordring yter bistand til offentlig tjenestemann, eller sikrer dennes 

arbeidsplass. 

Første ledd gjelder også for lovbrudd mot Den internasjonale straffedomstols 

tjenestemenn. 

Dersom det gjelder gjensidig, kan Kongen bestemme at første ledd også skal 

anvendes på lovbrudd mot tjenestemenn i et annet lands offentlige myndighet6 

og i mellomstatlige organisasjoner som Norge er eller blir medlem av. 

Hér má sjá að gert er refsivert að ráðast að opinberum starfsmönnum með hótunum eða ofbeldi 

þó ekki sé gerð krafa um neinn sérstakan tilgang þ.e. það þarf ekki að hafa verið áætlun hins 

brotlega að hindra opinberan starfsmann ef það er samt líklegt að slíkt gerist eða gæti gerst. 

                                                 
68 Sama heimild bls. 9. 
69 ‘Vidensbasen’  

<https://vidensbasen.anklagemyndigheden.dk/h/6dfa19d8-18cc-47d6-b4c4-3bd07bc15ec0/VB/4f49b521-935f-

48cd-8471-8af2650717a6#page=21> skoðuð 29. mars 2018. Bls. 4-12. 
70 Hér eftir los. 
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Ákvæði 156. gr. los. fjallar um þegar opinber starfsmaður er hindraður við framkvæmd starfa 

sinna. Verður því í þessum kafla fjallað sérstaklega um 155. gr. los. 

Norsku hegningarlögunum var breytt með lögum nr. 28/2005 og voru þá gerðar nokkrar 

breytingar á núverandi 155. gr. los. en um ofbeldi gagnvart opinberum starfsmönnum var fjallað 

í 127. gr. og 128. gr. norsku hegningarlaganna frá 1902 en norsku hegningarlögin báru nafnið 

almindelig borgerlig straffelov. Í 127. gr. eldri laganna var ekki að sjá að fjallað væri um hótanir 

gegn opinberum starfsmönnum heldur var aðeins fjallað um ofbeldi í greininni. Hótanir voru 

síðan gerðar refsiverðar í 128. gr. norsku hegningarlaganna  frá 1902. Því var gerð sú breyting, 

með lögum nr. 28/2005, að ekki var gerður munur á því hvort aðili veittist að opinberum 

starfsmanni með ofbeldi eða hótunum. Með lögum nr. 28/2005 var jafnframt gerð sú breyting 

að ekki voru lengur hærri refsimörk þegar um samverknað tveggja eða fleiri var að ræða. Þá 

voru refsimörkin hækkuð úr 3 árum í 5 ár ef um var að ræða fleiri gerendur en einn. 71 Markmið 

155. gr. los. er að vernda opinbera starfsmenn í störfum sínum ásamt því ef reynt er að hafa 

áhrif á störf opinberra starfsmanna með ofbeldi eða hótunum.72 Þó hér sé fjallað um opinbera 

starfsmenn að þá er með greininni átt við alla þá starfsmenn sem heyra undir opinbera heimild 

ríkisins eða sveitarfélaga.73 Embættismenn sem starfa við alþjóða glæpadómstóla heyra 

jafnframt undir greinina, sbr. 3. mgr. 155. gr. los. Eins og framan greinir er það markmið 155. 

gr. los. að vernda störf opinberra starfsmanna og þar með talda lögreglumenn. Ef lögreglumaður 

verður fyrir ofbeldi sem ekki tengist starfi hans er um að ræða almenna líkamsárás. Hugtakið 

ofbeldi skv. 155. gr. los. er talsvert víðtækara en líkamsárásarákvæði laganna. Í 155. gr. los. er 

ekki gerð jafn mikil krafa um styrk eins og í líkamsárásarákvæði laganna en skv. 155. gr. los. 

er ofbeldi beiting afls, hvort sem það er mikið eða lítið, gegn aðila þ.e. opinberum starfsmanni. 

Slíkt var til umfjöllunar í RT-1973-1451, um þágildandi 127. gr. norsku hegningarlaganna, en 

þar var A sakfelldur fyrir brot gegn opinberum starfsmanni með því að hafa togað í hendi 

lögreglumanns en slíkt var m.a. talið geta haft í för með sér enn frekari átök. Þá var uppi álitamál 

hvort sú athöfn að hrækja á lögreglumenn teldist brot gegn ákvæðum 127. gr. norsku 

hegningarlaganna en í dómi RT-1999-240 komst meirihluti dómsins að þeirri niðurstöðu að 

                                                 
71 ‘Straffeloven - Strl. §155 - Lovdata Pro’  

<https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2005-05-20-28/%C2%A7155> skoðuð 18. mars 2018. 
72‘Ot.Prp.Nr.8 (2007-2008) - Lovdata Pro’  

<https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/otprp-8-200708?from=NL/lov/2005-05-20-

28/%C2%A7155> skoðuð 18. mars 2018. 
73 ‘Vold og trusler mot «særskilt Utsatte Yrkesgrupper» i Straffeloven Av 2005 - En Sammenligning Med Reglene 

Som Verner Offentlige Tjenestemenn - Lovdata Pro’ <https://lovdata.no/pro/#document/JUS/holmboe-m-2010-

02/KAPITTEL_6> skoðuð 18. mars 2018. Bls. 120. 
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slíkt teldist ofbeldi gegn opinberum starfsmanni.74 Þannig er sú háttsemi, sem fellur undir 

hugtakið ofbeldi, í raun sambærileg við skýringar á hugtakinu ofbeldi í 1. mgr. 106. gr. hgl. Þá 

ber jafnframt að nefna að háttsemi geranda þarf ekki að hafa valdið áverkum á þolanda, t.d. 

lögreglumanni, sbr. RT-1973-1451 sem reifaður var hér að framan.75 Þá falla hótanir gagnvart 

opinberum starfsmönnum einnig undir 155. gr. los. en ekki verður fjallað um það frekar í 

þessum kafla.  

Þá er tilraun fullnægjandi svo um sé að ræða brot gegn 155. gr. los. þannig að um brot gegn 

155. gr. los. er að ræða þó aðili nái ekki að sparka eða gefa hnefahögg eða mistakist aðilanum 

á annan máta að hindra lögreglumann við störf sín. Í RT-1983-652 var háttsemi ökumanns talin 

falla undir þágildandi 127. gr. norsku hegningarlaganna.76 Málavextir voru þeir að ökumaður 

hafði verið stöðvaður í umferðareftirliti lögreglu en í stað þess að stöðva ökutækið jók 

ökumaður hraðann og stefndi á lögreglumann sem þurfti að hlaupa frá til þess að forðast 

ökutækið. Þannig telst brotið fullframið þar sem sú háttsemi sem aðili hafði uppi lýtur að því 

að beita lögreglumann ofbeldi þó svo að honum takist ekki ætlunarverk sitt. Að þessu leyti má 

telja ákvæði 155. gr. los. sambærilegt 106. gr. hgl. þar sem ekki er gerð sérstök krafa um 

afleiðingar eða tjón svo brotið teljist fullframið. 

Þá er álitaefni hvort ofbeldi gegn einum lögreglumanni geti talist vera ofbeldi gagnvart öðrum 

lögreglumanni þar sem ofbeldið gegn lögreglumanni A getur komið í veg fyrir að 

lögreglumaður B geti sinnt skyldum sínum. Samkvæmt RT-1984-686 taldi Hæstiréttur Noregs 

að slíkt ofbeldi gæti fallið undir ákvæðið þar sem ofbeldi gagnvart lögreglumanni A hafði áhrif 

á getu lögreglumanns B til að sinna skyldum sínum.77 Ákvæði 155. gr. los. felur að auki í sér 

að ofbeldið gagnvart lögreglumanni verður að hindra eða hafa áhrif á störf lögreglumannsins. 

Þannig verður ofbeldið að eiga sér stað meðan lögreglumaðurinn er að sinna skyldustörfum 

sínum þannig að ef lögreglumaður verður fyrir ofbeldi þegar hann er ekki að sinna 

skyldustörfum sínum telst það ekki brot á 155. gr. los.78 Ákvæðinu er því ætlað að taka á ef 

tilgangur geranda er að hindra störf lögreglu og er þá ekki þörf á að tilgangur geranda takist 

heldur einungis að hægt sé að sýna fram á að gerandinn hafi ætlað sér að hindra störf lögreglu. 

Hér er því um að ræða samhverft brot enda ekki gert ráð fyrir að afleiðingar þurfi að koma fram. 

Í RT-1953-1204 voru málavextir þeir að lögreglumenn höfðu leitað í húsnæði og lagt hald á 

                                                 
74 Auglend (n 66). Bls. 191-192. 
75 Sama heimild bls. 877. 
76 Sama heimild bls. 879. 
77 Straffeloven: Kommentarutgave: Forseelser / Anders Bratholm og Magnus Matningsdal, Red. Bls. 148. 
78 Auglend (n 66). Bls. 926. 
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skotvopn í leitinni og fóru í framhaldinu af vettvangi. Lögreglumaður A kom aftur að húsinu 

og sló þá ákærði hann hnefahöggi í andlitið. Þar sem húsleitin var yfirstaðin og gerandi var ekki 

að hindra störf lögreglu taldi Hæstiréttur að ekki væri um brot á þágildandi 127. gr. norsku 

hegningarlaganna en sakfelldi þess í stað 326. gr. og 228. gr. norsku hegningarlaganna sem er 

líkamsárásarákvæði. 326. gr. los. gerir það refsivert að veitast að lögreglumanni sem er við 

skyldustörf án þess að árásin sé til þess fallin að koma í veg fyrir að lögreglumaðurinn geti sinnt 

skyldustörfum sínum. Ljóst var að húsleitinni var lokið og lögreglumaðurinn því ekki að sinna 

ákveðnu verkefni og því var ekki talið um brot gegn þágildandi 127. gr. norsku 

hegningarlaganna.  

6.3.1. Refsingar samkvæmt 155. gr. los. 

Samkvæmt 155. gr. los. er refsing fyrir brot gegn ákvæðinu fangelsi allt að 3 árum. Í norskri 

réttarframkvæmd er meginreglan að dómar séu óskilorðsbundnir þegar um ofbeldi gagnvart 

lögreglumönnum er um að ræða. Aðeins í mjög sérstökum aðstæðum eru refsingar 

skilorðsbundnar en það þykir vera eðlilegt þar sem hlutverk lögreglu er að vernda almenna 

borgara og því þykir rétt að veita lögreglumönnum aukna réttarvernd.79 Þessa venju í 

réttarframkvæmd má sjá í fjölda dóma þar sem fjallað er um brot gegn 127. gr. norsku 

hegningarlaganna frá 1902 og hefur lágur aldur og hreinn sakaferill ekki sömu mildandi áhrif 

vegna brota gegn 155. gr. los. eins og er um önnur brot.80 Í þessu samhengi má nefna dóm 

Hæstaréttar Noregs: 

HR-2017-717-U. Málavextir voru þeir að aðili var ákærður fyrir brot gegn 155. 

gr. los. með því að hafa bitið lögreglumann í fingur í tengslum við handtöku. Það 

var talið ljóst að lögreglumaðurinn var að sinna skyldustörfum sínum, handtöku, 

þegar brotið átti sér stað og reyndi því sá brotlegi að hindra lögreglumanninn í 

störfum sínum. Um var að ræða 48 ára kvenmann sem var skráð með 50% fötlun. 

Hún hafði komið við sögu vegna brota á lyfjalögum en það var langt um liðið og 

hafði ekki áhrif til þyngingar refsingar. Dómstóllinn dæmdi ákærðu í 17 daga 

fangelsi óskilorðsbundið. 

Við skoðun á dómum er fjalla um 127. gr. norsku hegningarlaganna frá 1902 má sjá að 

algengasta refsingin fyrir ofbeldi gagnvart lögreglumönnum hefur verið á bilinu 20-40 dagar í 

fangelsi, og er þá um óskilorðsbundna refsingu að ræða.81 Þá er það ætlun 155. gr. los. að vernda 

                                                 
79 Sama heimild bls. 885. 
80 Straffeloven: Kommentarutgave : Tredje Del : Forseelser / Anders Bratholm Og Magnus Matningsdal, Red (n 

77). Bls. 152-153. 
81 Sama heimild bls. 887. 
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opinbera starfsmenn í framkvæmd skyldustarfa þeirra en þar sem ríkið er eiginlegur brotaþoli 

hafa t.d. lögreglumenn ekki stöðu brotaþola skv. ákvæðinu.82  

6.4. Samanburður á refsingum í Danmörku og Noregi 

Hér að framan hefur verið fjallað um refsingar í Danmörku og Noregi í málum þar sem um brot 

gegn lögreglumönnum er að ræða. Hér er ætlunin að taka saman þær niðurstöður. Í Danmörku 

hefur verið hækkað refsihámarkið, eins og á Íslandi, úr 6 árum í 8 ára fangelsisrefsingu en þá 

er jafnframt heimilt að beita fjársektum. Refsingar í Danmörku eru í flestum tilvikum frá 20 

daga til sex mánaða fangelsi. Í Noregi er refsihámark fangelsis 3 ár en algengast að refsingar 

séu á bilinu 20 til 40 daga fangelsi. Bæði í Noregi og Danmörku virðist það vera meginreglan 

að refsingar fyrir brot gegn lögreglumönnum séu ekki skilorðsbundnar nema mjög sérstakar 

ástæður séu fyrir hendi. 

7. Eru lögreglumenn á Íslandi að njóta nægrar réttarverndar? 

Dómaframkvæmd. 

7.1. Inngangur að dómarannsókn 

Höfundur framkvæmdi dómarannsókn á dómum Hæstaréttar þar sem 106. gr. hgl. er beitt. Voru 

þá sérstaklega skoðaðir dómar á árunum 2008-2017 þ.e. fyrir lagabreytinguna með lögum nr. 

25/2007. Jafnframt voru skoðaðir dómar á árunum 2000-2007 til samanburðar. Þá voru einnig 

skoðaðir Hæstaréttardómar, ásamt héraðsdómum, þar sem 217. gr. og/eða 218. gr. hgl. var beitt, 

til að bera saman refsingar í dómum varðandi brot gegn 106. gr. hgl. annarsvegar og 217. gr. 

eða 218. gr. hgl. hinsvegar.  

Til að afmarka umfjöllunina voru eingöngu skoðaðir dómar þar sem um brot gegn 

lögreglumönnum var að ræða og sakfellt var í málunum, í þeim tilgangi að kanna hvort 

lögreglumenn væru í raun að njóta þeirrar réttarverndar sem 106. gr. hgl. gefur 

lögreglumönnum. Í því samhengi var eingöngu litið til líkamlegs ofbeldis gagnvart 

lögreglumönnum. 

Eins og að framan greinir var einnig litið til héraðsdóma svo mögulegt væri að finna sem bestan 

samanburð á dómum þar sem talsvert færri dómum er áfrýjað til Hæstaréttar en dæmdir eru í 

                                                 
82  Sama heimild bls. 154. 
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héraði, eðli málsins samkvæmt. Þó ber að taka fram að fordæmisgildi héraðsdóma er takmarkað 

og eru héraðsdómar eingöngu skoðaðir til frekari skýringar og hafðir til hliðsjónar.83 

Umfjöllunin er þannig uppbyggð að fyrst er fjallað um dómaframkvæmd á árunum 2000-2007 

þ.e. fyrir lagabreytingu með lögum nr. 25/2007 á 106. gr. hgl. og hún borin saman við 

Hæstaréttardóma eða, eftir atvikum, héraðsdóma frá sama tímabili, er fjölluðu um brot gegn 

217. gr. eða 218. gr. hgl.  

Síðan er fjallað um dóma sem fallið hafa eftir framangreinda lagabreytingu á 106. gr. hgl. þar 

sem skoðaðir eru dómar Hæstaréttar vegna brota gegn valdstjórninni og þeir bornir saman við 

Hæstaréttardóma eða, eftir atvikum, héraðsdóma frá sama tímabili er fjölluðu um brot gegn 

217. gr. eða 218. gr. hgl. 

Jafnframt er fjallað sérstaklega um nokkra athyglisverða dóma varðandi brot gegn 

valdstjórninni, þ.e. brot gegn lögreglumönnum, og þeir bornir saman við brot gegn öðrum 

opinberum starfsmönnum. Þá eru skoðaðir nokkrir nýlegir héraðsdómar til glöggvunar. 

Þegar kom að samanburði dóma var reynt að taka tillit til refsiákvörðunarástæðna. Að auki er 

tekið fram ef um var að ræða sérstakar ástæður fyrir hækkun eða lækkun refsingar. 

7.2. Dómaframkvæmd á árunum 2000-2007 

Hér er farið yfir dómaframkvæmd á árunum 2000-2007, þ.e. fyrir lagabreytingu, með lögum 

nr. 25/2007, á 106. gr hgl. Skoðaðir eru Hæstaréttardómar og fjölmargir héraðsdómar sem 

gengu um 106. gr. á tilteknu tímabili. Skoðaðir eru þeir Hæstaréttardómar þar sem sakfellt var 

fyrir brot gegn valdstjórninni, sérstaklega, en ekki er fjallað um ástæður sakfellingar eða sýknu. 

Þess ber að geta að af þessum Hæstaréttardómum var sýknað í einum þ.e. Hrd. 16. maí 2007 í 

máli nr. 21/2007 og í Hrd. 16. febrúar 2006 í máli nr. 449/2005 er ekki um að ræða 

lögreglumenn og í Hrd. 20. janúar 2005 í máli nr. 351/2004 er um að ræða hótanir gagnvart 

lögreglumanni og fjölskyldu hans og er því ekki fjallað frekar um þá dóma. Eru fjórir aðrir 

Hæstaréttardómar reifaðir og fjallað um þá frekar.  

Jafnframt voru skoðaðir héraðsdómar sem m.a. var fjallað um í frumvarpi til laga nr. 25/2007 

og eru þeir stuttlega reifaðir til skýringar.84 Af dómaframkvæmd má sjá að nokkuð algengt 

virðist að lögreglumenn verði fyrir því að vera skallaðir í vinnu sinni með mismunandi 

                                                 
83 Um lög og lögfræði: grundvöllur laga - réttarheimildir. 1 / Sigurður Líndal (2. útg., endurskoðuð [rétt 3. útg.], 

Hið íslenzka bókmenntafélag 2007). Bls. 280. 
84 Stjórnarfrumvarp: Almenn Hegningarlög (n 4). 
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afleiðingum. Jafnframt var að finna dóma þar sem almennur borgari hafði orðið fyrir svipaðri 

líkamsárás. 

Hrd. 21. september 2000 í máli nr. 191/2000 (Rauðilækur). Þar var R ákærður 

fyrir brot gegn valdstjórninni skv. 106. gr. hgl., líkamsárás skv. 217. gr. hgl. og 

tilraun til manndráps. R hafði skv. ákæru skallað lögreglumann, er 

lögreglumaðurinn ætlaði að handjárna R, í andlitið. Sprakk vör 

lögreglumannsins og los kom á framtönn í efri gómi. R var sakfelldur í héraði, á 

grundvelli vættis lögreglumannanna, og staðfesti Hæstiréttur dóminn. Í þessum 

dómi var jafnframt um að ræða önnur brot, eins og fyrr segir. Var þar um að ræða 

að R hafði stungið A tveimur stungum og var einnig gerð refsing vegna þess. 

Ákærði R var dæmdur í 3 ára og 6 mánaða fangelsi. 

Héraðsdómur Reykjavíkur 24. október 2006 mál nr. S-414/2006 

(Jórufellsdómur) en þar var H ákærður fyrir að hafa skallað lögreglumann með 

þeim afleiðingum að lögreglumaðurinn hlaut yfirborðsáverka á andliti og fékk 

snert af heilahristing ásamt því að hafa hótað sama lögreglumanni og tveimur 

öðrum við sama tækifæri. Brotið var talið varða við 106. gr. hgl. H játaði skýlaust 

brot sín en rauf skilorð reynslulausnar. H átti nokkurn sakaferil að baki. Var H 

gert að sæta fangelsi í 11 mánuði. 

Héraðsdómur Reykjavíkur 11. maí 2006 mál nr. S-339/2006 (Nasa). Þar var 

J ákærð fyrir að hafa skallað M í andlitið með þeim afleiðingum að M blóðgaðist 

á innanverðri vör ásamt bólgum í andliti. Brotið var talið varða við 217. gr. hgl. 

Ákærða játaði brot sitt skýlaust en hafði árið 2005 hlotið skilorðsbundna 

ákærufrestun fyrir umboðssvik. Var því talið rétt að fresta ákvörðun refsingar og 

félli refsingin niður að tveimur árum liðnum héldi hún skilorð, var meðal annars 

vísað til aldurs J. 

Hér verður að taka tillit til þess að í Rauðalæksdómnum var  ákærði, R, jafnframt sakfelldur 

fyrir hnífsstungu sem hefur haft mikil áhrif á þá refsingu sem ákærði var dæmdur til og verður 

því takmarkað hægt að sjá hvaða áhrif brot hans gegn lögreglumanninum hafði á refsingu hans. 

Í Jórufellsdómnum var ákærða, H, gert að sæta 11 mánaða fangelsi fyrir að hafa brotið gegn 

valdstjórninni með því að hafa skallað lögreglumann. Með broti sínu rauf H skilorð. 

Verknaðaraðferðir og afleiðingar eru svipaðar í Jórufellsdómnum og Nasadómnum þar sem 

hinn ákærði, J, skallar aðila í andlitið. Í báðum tilvikum játar hinn brotlegi brot sitt. Refsing H 

var 11 mánaða fangelsisvist á meðan ákveðið var að fresta refsingu J í Nasadómnum. Hér er 

nokkuð ljóst að þó verknaðaraðferðin og áverkarnir hafi verið svipaðir í þessum dómum að þá 

er H einnig að hóta lögreglumönnum og hann rauf skilorð ásamt því að eiga talsverðan sakaferil 

að baki. Verður því takmarkað hægt að sjá á þessum dómadæmum hvort eða hversu mikla vernd 

lögreglumenn hafa skv. 106. gr. hgl. Því ber að varast að draga of miklar ályktanir af 

ofangreindum dómum. 

Hrd. 1. júní 2006 í máli nr. 18/2006 (Kaldaselsdómur). S var ákærður fyrir 

brot gegn valdstjórninni og sérstaklega hættulega líkamsárás sbr. 2. mgr. 218. 
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gr. hgl. þar sem hann lagði til tveggja lögreglumanna með hnífi þegar 

lögreglumennirnir höfðu afskipti af honum á heimili hans. Hann var auk þess 

ákærður fyrir eignaspjöll og hótanir gagnvart barnsmóður sinni, foreldrum 

hennar og bróður. Þá var litið til andlegrar heilsu S en af þeim gögnum virtum 

þóttu ákvæði 1. mgr. 16. gr. hgl. ekki standa í vegi fyrir að refsing yrði dæmd í 

málinu og tekið var fram að S átti nokkurn sakaferil að baki. Var því farið eftir 

reglum 60. gr. hgl. og refsing ákvörðuð í einu lagi þar sem hann hafði rofið 

skilorð með fyrrnefndum brotum sínum. Kom fram í dómnum að árás hans gegn 

lögreglumönnunum hafi verið sérlega hættuleg en í henni komu göt á 

lögreglusamfesting og nærbuxur lögreglumanns. Jafnframt hafði S lagt til 

lögreglumanns og hafði hnífurinn lent í hlífðarskildi sem lögreglumaðurinn var 

með. Var refsing S ákveðin 18 mánuðir óskilorðsbundið fangelsi. 

Hrd. 19. maí 2005 í máli nr. 35/2005 (Bomkikker). G var sakfelldur fyrir 

tilraun til líkamsárásar, fyrir brot á 2. mgr. 218. gr. hgl., en í dóm Hæstaréttar 

var verknaðinum lýst sem tilraun til líkamsárásar en ekki fullfrömdu broti. 

Málsatvik voru þau að G gekk inn á skemmtistað og ræddi við A, B og C og 

síðan hafi G hafið hnífinn á loft og sveiflað honum, bæði að A og B. Mun G 

ítrekað reynt að stinga A. Komið hafi til átaka þar sem G var tekinn niður og 

afvopnaður. Ekki hlutust neinir áverkar eftir árás G á A og B en G mun hafa 

ógnað aðilum nokkrum sinnum með hnífnum meðan á átökunum stóð. Í dómi 

Hæstaréttar var tekið fram að atlaga ákærða að A hafi verið sérstaklega hættuleg 

þar sem hnífi var beitt og að tilviljun ein hafi ráðið því að ekki fór verr. Ákærði 

hafði gengist undir greiðslu sekta vegna umferðarlagabrota og þjófnaðar ásamt 

því að hann hafði, sama ár, hlotið 45 daga fangelsi, skilorðsbundið í þrjú ár, fyrir 

þjófnað. Því var sá dómur dæmdur upp og ákærða gerð refsing í einu lagi. Var 

G dæmdur í 10 mánaða fangelsi en fresta skyldi fullnustu 8 mánaða af 

refsingunni og myndi hún falla niður að liðnum þremur árum héldi G almennt 

skilorð. 

Í Kaldaselsdómnum er sérstaklega tekið tillit til langs sakarferils S ásamt því að taka varð upp 

fyrri dóm skv. reglum 60. gr. hgl. og ákvarða refsinguna í einu lagi þar sem um skilorðsrof var 

að ræða. Þá kom fram að árás hans gegn lögreglumönnunum hafi verið sérlega hættuleg. Til 

samanburðar má skoða Bomkikker dóminn þar sem í báðum tilvikum var um hnífaárásir að 

ræða án þess að gerandi hafi náð að skaða þolendur. Í báðum tilvikum var því um að ræða 

svipaða verknaðarlýsingu og um rof á skilorði í báðum tilvikum. Í Kaldaselsdómnum er S 

dæmdur til 18 mánaða óskilorðsbundins fangelsis. Hér má því segja að sú athöfn að ráðast gegn 

lögreglumönnum með eggvopni hafi talsverð áhrif þó með þeim fyrirvara, eins og áður segir, 

að um er að ræða aðila með nokkurn sakarferil að baki ásamt því að verið var að sakfella hann 

fyrir fleiri brot. Hægt er að færa rök fyrir því að þar sem dómurinn var óskilorðsbundinn, þ.e. 

Kaldaselsdómurinn, að þar hafi brot á 106. gr. hgl. ráðið talsverðu, sbr. að G er dæmdur í 10 

mánaða fangelsi þar af skyldi fresta fullnustu 8 mánaða héldi G skilorð skv. 

Bomkikkerdómnum. Að því virtu má telja að lögreglumenn hafi verið að njóta réttarverndar 
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umfram hinn almenna borgara þegar kemur að árásum með eggvopni með ofangreindum 

fyrirvörum þó. 

Af skoðun á dómum Hæstaréttar er ekki að sjá að það sé algegnt að brot gegn 217. gr. hgl., 

eingöngu, komi til kasta Hæstaréttar. En eins og að framan greinir tæmir 106. gr. hgl. sök 

gagnvart 217. gr. hgl. þegar um ofbeldi gagnvart lögreglumönnum er að ræða. 

Hrd. 22. febrúar 2007 í máli nr. 418/2006. S var sakfelldur fyrir brot gegn 

valdstjórninni með því að hafa ráðist á lögreglumann í lögreglubifreið og slegið 

hann ítrekað með krepptum hnefa. Lögregla hafði fengið tilkynningu um að 

bifreið væri upp á umferðareyju og þegar lögregla kom á vettvang sat ákærði í 

ökumannssæti bifreiðarinnar. Vél bifreiðarinnar var ekki í gangi en 

kveikiláslyklar voru ofan á miðju mælaborði ásamt því að tvær opnar bjórdósir 

voru fyrir framan gírstöngina. Einnig voru blóðblettir á gírstöng og var S með 

áverka í andliti. Var S handtekinn og færður í lögreglubifreið en ekki færður í 

handjárn. Þegar S var bannað að reykja í lögreglubifreiðinni brást hann ókvæða 

við og réðist á lögreglumanninn A með krepptum hnefum. Var S tekinn í 

lögreglutök og færður í handjárn. Ekki var að sjá að um áverka hafi verið að ræða 

þar sem höggin lentu á framhandleggjum lögreglumannsins. Sakarferill S var 

ekki talinn skipta máli við ákvörðun refsingarinnar og þótti hæfilegt að dæma S 

í fangelsi í fjóra mánuði, þar af voru þrír skilorðsbundnir. 

Hér er um að ræða dóm Hæstaréttar þar sem S er sakfelldur fyrir brot gegn valdstjórninni fyrir 

að hafa ráðist að lögreglumanni með krepptum hnefa og kýlt lögreglumanninn. Þó ekki væri 

um áverka að ræða var S sakfelldur en við skoðun á dómum er fjalla um 217. gr. hgl. verður að 

telja að ef sama árás ætti sér stað á almennan borgara væri ólíklegt að fangelsi í fjóra mánuði 

yrði niðurstaðan. Verður því að telja að refsing í slíku máli, þ.e. ef þolandi væri almennur 

borgari, yrði talsvert lægri. Eins og fram hefur komið þurfa ekki að vera áverkar á, t.d. 

lögreglumönnum, til að brot geti fallið undir 106. gr. hgl. Fær slíkt stoð í fjölda héraðsdóma 

sem og Hrd. 22. febrúar 2007 í máli nr. 356/2006, sem reifaður er hér að neðan, þar sem ekki 

var að sjá neina áverka. Þar var brotaþoli sýslumaður. 

Hrd. 22. febrúar 2007 í máli nr. 356/2006. S var sakfelldur fyrir brot gegn 

valdstjórninni með því að hafa veist að sýslumanninum á Selfossi þegar hann var 

við störf. Mun ákærði hafa ýtt eða gripið í skyrtubrjóst sýslumannsins og reynt 

að sópa undan honum fótum þar sem hann var við störf fyrir utan dómsal í 

Héraðsdómi Suðurlands. Að sögn vitnis hafi engu mátt muna að sýslumaður 

missti jafnvægið við aðförina. Ekki var að sjá að neinir áverkar hefðu orðið á 

þolanda. Með brotinu rauf S skilorð og því bar að taka upp fjögurra mánaða 

skilorðshluta þess dóm og var hann dæmdur með máli þessu. Þótti refsing S 

hæfileg sex mánaða fangelsi. 



33 

 

7.2.1. Brot gegn 106. gr. hgl. Dómaframkvæmd 

héraðsdóma á árunum 2000-2007 

Hér eru teknir til viðmiðunar nokkrir héraðsdómar sem féllu á fyrrgreindu tímabili í tengslum 

við 106. gr. hgl. Umræddir héraðsdómar voru teknir til skoðunar við gerð frumvarps til laga nr. 

25/200785 og eru þeir stuttlega reifaðir til skýringar hér þó ekki séu teknir héraðsdómar er varða 

217. eða 218. gr. hgl. til samanburðar í öllum tilvikum. Hinsvegar eru teknir Hæstaréttardómar 

til skoðunar við einstaka héraðsdóma til samanburðar og frekari útskýringa. Hér er um að ræða 

héraðsdóma þar sem fjallað er um brot gegn 106. gr. hgl. og gefa til kynna hver refsingin var 

gagnvart brotum gegn valdstjórninni en eins og að framan greinir var markmiðið með 

frumvarpinu að skerpa á og auka þá refsivernd sem opinberum starfsmönnum, sem hafa heimild 

til líkamlegrar valdbeitingar er veitt í refsilögum.  

Héraðsdómur Reykjavíkur 24. október 2006 mál nr. S-414/2006 en þar var 

H ákærður fyrir að hafa skallað lögreglumann með þeim afleiðingum að 

lögreglumaðurinn hlaut yfirborðsáverka á andliti og fékk snert af heilahristing 

og að hafa hótað sama lögreglumanni og tveimur öðrum við sama tækifæri. H 

átti að baki talsverðan sakarferil. H játaði skýlaust brot sín en rauf skilorð 

reynslulausnar. Var H gert að sæta fangelsi í 11 mánuði. 

Héraðsdómur Vesturlands 13. september 2006 mál nr. S-199/2006 en þar var 

V sakfelldur fyrir líkamsárás skv. 217. gr. hgl., með því að hafa ráðist að Þ og 

rifið í hár hans og skallað Þ í andlitið með þeim afleiðingum að Þ hlaut mar á 

nefi, hliðfært nefbrot og blóðnasir. Var brotið heimfært undir 217. gr. hgl. 

Ákærði viðurkenndi brot sín en V hafði fjórum sinnum gengist undir sektargerð 

hjá lögreglustjóra vegna umferðarlagabrota. Þótti refsing V hæfileg 80.000 

króna sekt en annars sex daga fangelsi yrði sektin ekki greidd innan fjögurra 

vikna frá uppkvaðningu dómsins. 

Hér er að sjá tvo héraðsdóma frá sama ári þar sem í báðum tilvikum skallar gerandinn þolandann 

í andlitið. Í báðum tilvikum er um að ræða áverka í andliti ásamt því að gerendur játuðu brot 

sín skýlaust en annarsvegar er um að ræða lögreglumann sem þolanda og hinsvegar almennan 

borgara. Þá er reyndist gerandinn H, er réðist á lögreglumanninn, hafa rofið skilorð með broti 

sínu ásamt því að hann var einnig sakfelldur fyrir að hafa hótað lögreglumönnum og 

fjölskyldum þeirra lífláti. Jafnframt átti hann talsverðan sakarferil að baki. Var honum gert að 

sæta fangelsi í 11 mánuði. Refsing V þótti hinsvegar hæfileg 80.000 kr. sekt. Þá má einnig taka 

fram að um hliðfært nefbrot var að ræða í seinni dómnum. Hér má telja víst að sakarferill H, og 

skilorðsrofið hafi skipt talsverðu máli en hann átti samtals 200 daga eftirstöðvar af refsingu sem 

hann hafði ekki afplánað og var það dæmt upp með broti hans á lögreglumönnunum. Þar sem 

                                                 
85 Stjórnarfrumvarp: Almenn Hegningarlög (n 4). 
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200 dagar teljast tæplega 7 mánuðir en H dæmdur í 11 mánaða óskilorðsbundið fangelsi má 

telja að þarna hafi lögreglumenn notið talsverðar réttarverndar, þ.e. ef mið er tekið af 

framangreindum dómum. 

Héraðsdómur Reykjavíkur 29. september 2006 mál nr. S-1137/2006 en þar 

var H ákærður fyrir að hafa veist að lögreglumönnum þegar þeir höfðu afskipti 

af H. H mun hafa slegið til lögreglumannanna ásamt því að sparka í læri annars 

lögreglumannsins. Í átökunum féllu lögreglumaðurinn og H með þeim 

afleiðingum að lögreglumaðurinn meiddist á litla fingri vinstri handar. H var 

dæmdur í fangelsi í einn mánuð en litið var til þess að H hafði ekki áður gerst 

sekur um brot á hegningarlögum. Dómurinn var skilorðsbundinn í tvö ár. 

Héraðsdómur Reykjaness 20. júlí 2006 mál nr. S-898/2006 en þar var Á 

ákærður fyrir að hafa veist að lögreglumanni, sem var við skyldustörf, og bitið 

hann í hægri hendi þannig að fleiður kom á handarjarkann. Á játaði skýlaust brot 

sitt og var dæmdur í 30 daga fangelsi skilorðsbundið í tvö ár. 

Héraðsdómur Reykjavíkur 23. apríl 2003 en þar var A sakfelldur fyrir brot 

gegn valdstjórninni með því að hafa veist að lögreglumanni og slegið hann 

hnefahöggi í andlitið með þeim afleiðingum að lögreglumaðurinn hlaut 

yfirborðsáverka á kinnbeini. Þá var tekið fram að refsingu vegna gripdeildar 

hafði verið frestað skilorðsbundið ári áður í máli A. Ákvörðun um refsingu A 

var frestað skilorðsbundið í 1 ár. 

Til samanburðar verður hér reifaður Hæstaréttardómur vegna brots á 217. gr. hgl. 

Hrd. 6. apríl 2000 í máli nr. 41/2000. Þar var M ákærð fyrir brot gegn 217. gr. 

hgl. með því að hafa slegið E nokkrum sinnum í andlitið og rifið í hár F og slegið 

F í andlitið. Þeir áverkar sem um ræddi voru að E fékk mar og tvö lítil fleiður á 

miðju enni, bólgu og eymsli víðsvegar s.s. höndum og fæti. F hlaut sár á nefi og 

hár losnaði. Fram kom að M hafði ekki áður gerst brotleg við hegningarlög. 

Jafnframt var sett út á að ákærða fékk ekki að vita um kæruefni fyrr en átta 

mánuðum eftir að kærurnar komu fram. Þótti þessi dráttur ámælisverður af hálfu 

lögreglu. Þótti því rétt að fresta ákvörðun refsingar skilorðsbundið í eitt ár frá 

uppsögu dómsins. 

Hér er um að ræða tvo dóma þar sem annarsvegar er lögreglumaður þolandi og hinsvegar 

Hæstaréttardóm þar sem þolandinn er almennur borgari, í báðum tilvikum verða þolendur fyrir 

hnefahöggi í andlit. Í máli lögreglumannsins hafði gerandinn, A, verið dæmdur ári áður og 

refsingu frestað skilorðsbundið en í dómi Hæstaréttar hafði M ekki áður gerst brotleg við 

hegningarlög og þar hafði orðið talsverður dráttur á málinu í meðförum lögreglu. Í báðum 

tilvikum voru gerendur sakfelldir en ákvörðun refsingar frestað skilorðsbundið í eitt ár. Hér er 

sama niðurstaða í framangreindum málum þar sem um svipaðan verknað er að ræða þó E, 

þolandinn í Hæstaréttardómnum, hafi fengið meiri áverka. Hér má telja að, ef tekið er mið af 

orðum Hæstaréttar, að E hefði fengið frekari refsingu ef ekki hefði komið til dráttur hjá lögreglu 

í málinu.  
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Áverkar þolenda í líkamsárásarmálum eru jafn mismunandi eins og málin eru mörg jafnvel þó 

verknaðaraðferðin sé nánast sú sama. Oft er um minniháttar mar og bólgur að ræða í slíkum 

málum sem koma til kasta dómstóla. 

Héraðsdómur Reykjaness 12. september 2003 mál nr. S-1382/2003. Þar var 

B sakfelldur fyrir brot gegn valdstjórninni með því að hafa ráðist á lögreglumann 

og skallað í andlit hans og sparkað. Lögreglumaðurinn hlaut mar og áverka á hné 

og umhverfis munn. Tekið var fram að sakaferill B hefði ekki áhrif á ákvörðun 

refsingar en B var dæmdur til að sæta fangelsi í einn mánuð en fullnustu 

refsingarinnar var frestað skilorðsbundið í eitt ár. 

Héraðsdómur Reykjavíkur 11. maí 2006 mál nr. S-339/2006. Þar var J ákærð 

fyrir að hafa skallað M í andlitið með þeim afleiðingum að M blóðgaðist á 

innanverðri vör ásamt bólgum í andliti. Ákærða játaði brot sitt skýlaust en hafði 

árið 2005 hlotið skilorðsbundna ákærufrestun fyrir umboðssvik. Talið var rétt að 

fresta ákvörðun refsingar og félli refsingin niður að tveimur árum liðnum héldi 

hún skilorð. 

Hér er um tvo héraðsdóma að ræða þar sem annarsvegar er skallað í andlit lögreglumanns og 

einnig sparkað í hann, hinsvegar er um að ræða almennan borgara sem er skallaður í andlit. 

Áverkar sem lögreglumaðurinn hlýtur eru, ef mið er tekið af dómunum, örlítið meiri þ.e. áverkar 

á hné. Þá er tekið fram að sakaferill B, í fyrri dómnum, hafði ekki áhrif á ákvörðun refsingar en 

J, í seinni dómnum, játaði brot sitt skýlaust en hafði áður hlotið skilorðsbundna ákærufrestun 

fyrir umboðssvik. Í tilviki lögreglumannsins var B dæmdur í eins mánaða fangelsi en fullnustu 

refsingarinnar var frestað skilorðsbundið í eitt ár. Aftur á móti var talið rétt að fresta ákvörðun 

refsingar í seinni dómnum og félli refsingin niður að tveimur árum liðnum héldi J almennt 

skilorð. Í báðum dómum var fullnustu refsingar frestað en B gert að halda skilorð í eitt ár en J 

í tvö. Verður hér að telja að réttarvernd lögreglumannsins hafi ekki verið nægjanlega mikil 

miðað við seinni dóminn. 

Ýmsar afleiðingar geta hlotist af hnefahöggum en þá er að sama skapi áhugavert að skoða hver 

munurinn er á refsingum geranda þar sem þolandinn var annarsvegar lögreglumaður en 

hinsvegar almennur borgari. 

Héraðsdómur Reykjavíkur 9. janúar 2004 en þar var J sakfelldur fyrir brot 

gegn valdstjórninni með því að hafa ráðist að lögreglumanni og tekið hann 

kverkataki, hrint honum og slegið hann hnefahöggi í andlitið. Þá hafi 

lögreglumaðurinn verið klóraður og varð þetta allt til þess að hann var með skurð 

á neðri vör, sár á munnviki, mar og klórför. Tekið var fram að J hefði ekki áður 

sætt refsingu en J var dæmdur í 30 daga fangelsi en fullnustu refsingarinnar var 

frestað í tvö ár. 

Héraðsdómur Reykjavíkur 16. mars 2006 mál nr. S-1609/2005. V var 

sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 217. gr. hgl. fyrir að hafa hrint P þannig að féll 
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aftur fyrir sig og þá slegið hann tvö hnefahögg í andlitið með þeim afleiðingum 

að P hlaut 2 cm langan skurð fyrir neðan auga. Fram kom að V hafði hlotið 

fjögurra mánaða fangelsisdóm árið 2005 og var því refsing ákveðin í einu lagi. 

Litið var til þess að V var ungur að árum og var honum ekki gerð sérstök refsing 

í máli þessu. 

Þarna er um að ræða tvo dóma þar sem um líkamsárásir er að ræða en í þeim fyrri gagnvart 

lögreglumanni og í þeim seinni almennum borgara. Í héraðsdómnum frá 2004 er J sakfelldur 

fyrir að veita lögreglumanninum tvö hnefahögg í andlit, taka hann kverkataki og hrinda. Varð 

það til þess að lögreglumaðurinn fékk skurð á neðri vör, sár, mar og klórför. Í héraðsdómnum 

frá 2006 er V sakfelldur fyrir að hafa hrint P og slegið hann tvö hnefahögg í andlit. Við atlöguna 

hlaut P 2 cm langan skurð fyrir neðan auga. Má telja að bæði atvikalýsing og áverkar séu 

keimlíkir í þessum tveimur dómum en sakborningurinn J, í fyrri dómnum, sem var sakfelldur 

fyrir brot gegn 106. gr. hgl., hafði ekki áður sætt refsingu en sakborningurinn V, í seinni 

dómnum, hafði áður hlotið fjögurra mánaða fangelsisdóm og var refsingin því ákveðin í einu 

lagi. Þó kom fram að V væri ungur að árum og litið til þess. V var því ekki gerð sérstök refsing 

í málinu. J var dæmdur í 30 daga fangelsi fyrir að atlögu sína að lögreglumanni en fullnustu 

refsingarinnar var frestað í tvö ár héldi J almennt skilorð.  

Héraðsdómur Reykjaness 31. ágúst 2006 í máli nr. S-623/2006. K var 

sakfelldur fyrir brot gegn valdstjórninni með því að hafa sparkað í andlit 

lögreglumanns með þeim afleiðingum að brot kom í tvær tennur og fylling 

brotnaði í annarri tönninni. Þá var tekið fram að K hafði áður ekki gerst sekur 

um refsiverðan verknað en var dæmdur til að sæta fangelsi í þrjá mánuði en 

fullnustu refsingarinnar var frestað í tvö ár, skilorðsbundið. 

Hrd. 16. desember 2004 í máli nr. 373/2004. Á var sakfelldur fyrir líkamsárás 

samkvæmt 1. mgr. 218. gr. hgl. með því að hafa slegið X í andlitið með þeim 

afleiðingum að tvær tennur í munni X brotnuðu. Ákærði hafði ekki áður sætt 

refsingu sem hafði áhrif á ákvörðun refsingar í málinu. Var refsing Á ákveðin 

tveggja mánaða fangelsi en fullnustu refsingar skyldi frestað héldi Á almennt 

skilorð í þrjú ár. 

Hér er um að ræða tvo dóma þar sem annarsvegar er um að ræða brot í tveimur tönnum og 

fylling brotnar hjá lögreglumanni en hins vegar þar sem almennur borgari er sleginn í andlitið 

með þeim afleiðingum að tvær tennur brotnuðu. Í hvorugu tilviki höfðu sakborningar gerst sekir 

um refsiverðan verknað sem hefði áhrif á ákvörðun refsingarinnar. Það skal tekið fram að í fyrri 

dómnum er eingöngu sakfellt fyrir 106. gr. hgl. en í þeim seinni er sakfellt fyrir 1. mgr. 218. gr. 

hgl. Í báðum tilvikum var refsingu frestað en Á fékk tveggja mánaða fangelsi, á móti fékk K 

þriggja mánaða fangelsi fyrir brot gegn valdstjórninni, báðir dómar skilorðsbundnir. 
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7.2.2. Nutu lögreglumenn réttarverndar fyrir 

lagabreytingu árið 2007? 

Af þessari stuttu samantekt á Hæstaréttardómum frá árunum 2000-2007 verður að telja að 

lögreglumenn hafi ekki notið nægjanlegrar réttarverndar eins og bersýnilega kom í ljós í 

frumvarpi til laga nr. 25/2007.86 Þó verður að telja að lögreglumenn hafi notið frekari 

réttarverndar heldur en hinn almenni borgari sem varð fyrir svipuðu broti. Hinsvegar er, 

samanber framangreint, ljóst að sú réttarvernd var ekki nægjanleg ef tekið er skýrt markmið 

lagasetningarinnar með lögum nr. 25/2007 þar sem umræða hafði farið fram í þjóðfélaginu þar 

sem talið var að refsingar fyrir brot gegn opinberum starfsmönnum sem eðli málsins samkvæmt 

gætu þurft að beita líkamlegu valdi við framkvæmd skyldustarfa sinna væru of vægar og í 

ósamræmi við alvarleika brotanna.87 Því var ákveðið að hækka refsihámark 1. mgr. 106. gr. hgl. 

úr sex ára fangelsi í allt að átta ára fangelsi og með því var fyrst og fremst verið að gera 

dómstólum mögulegt að ákveða þyngri refsingar vegna brota sem beindust t.d. að 

lögreglumönnum. En þá kemur spurningin hvort dómstólar hafi ákveðið þyngri refsingar í 

framhaldinu þegar kom að brotum gagnvart lögreglumönnum eftir lagabreytinguna með lögum 

nr. 25/2007.  

7.3. Dómaframkvæmd 106. gr. hgl. á árunum 2008-2017, 

eftir lagabreytingar 2007 

Hér er farið yfir dómaframkvæmd eftir breytingar á 106. gr. hgl. árið 2007 með lögum nr. 

25/2007. Farið er yfir þá dóma sem hafa fallið í Hæstarétti þar sem um ofbeldi gagnvart 

lögreglumönnum var að ræða og sakfellt var fyrir slík brot. Skoðaðir eru þeir dómar þar sem 

aðeins var um brot gegn 106. gr. hgl. að ræða eða önnur brot voru smávægileg og ekki líkleg 

til að hafa mikil áhrif á refsingu aðilanna. Í upphafi eru skoðaðir dómar sem féllu skömmu eftir 

lagabreytingarnar með lögum nr. 25/2007. Þá er farið yfir dóma þar sem um minniháttar meiðsli 

lögreglumanna er að ræða, þá meiriháttar meiðsli, sbr. 218. gr. hgl., þar sem lögreglumenn voru 

þolendur Fjallað er um nýlega héraðsdóma sem fallið hafa í tengslum við ofbeldi gagnvart 

lögreglumönnum og að lokum eru teknir nokkrir athyglisverðir dómar og þeir skoðaðir með 

tilliti til hvort lögreglumenn séu að njóta nægrar réttarverndar. Í reifunum er gerð grein fyrir 

verknaðarlýsingu, afleiðingum og meiðslum, sakaferil dómþola og síðan dæmdum viðurlögum. 

                                                 
86 Sama heimild. 
87 Sama heimild. 
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Lögreglumenn verða, ef miðað er við dómaframkvæmd, oft fyrir hnefahöggum í störfum sínum 

með mismunandi afleiðingum. Verður hér fjallað um Hæstaréttardóm þar sem lögreglumaður 

verður fyrir hnefahöggi með þeim afleiðingum að hann kjálkabrotnar. 

Hrd. 5. júní 2008 í máli nr. 123/2008 (Kjálkabrot). N var sakfelldur fyrir að 

hafa slegið lögreglumann í andlit. N hafði verið handtekinn af lögreglu, grunaður 

um innbrot í bifreið, en við fyrstu afskipti hafði N verið mjög ógnandi í 

framkomu. Var N færður á lögreglustöðina við Hverfisgötu en N hafi átt erfitt 

með að tjá sig sökum tungumálaörðugleika. Þegar verið var að færa N inn í 

fangaklefa snýr N sér snöggt við og gefur lögreglumanni þungt hnefahögg í 

andlitið. Við höggið hafi lögreglumaðurinn brotnað á kjálkabeini og þurft að fara 

í aðgerð vegna brotsins. Ákærði, N hafði áður gengist undir sátt vegna þjófnaðar 

ásamt því að hafa gengist undir viðurlagaákvörðun vegna ölvunar- og 

réttindaleysisaksturs. Fram kom hjá Hæstarétti að þann 23. mars 2007 tóku í gildi 

lög nr. 25/2007. Þá tekur Hæstiréttur fram að með lagabreytingunni hafi vernd 

lögreglumanna í starfi verið aukin. ,,Eins og atvikum máls þessa er háttað og 

með hliðsjón af dómafordæmum fyrir framangreinda lagabreytingu og að teknu 

tilliti til hennar, þykir refsing ákærða hæfilega ákveðin fangelsi í átta mánuði.“ 

Þess ber að geta að N var jafnframt sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 218. gr. 

hgl. vegna þessa. Hins vegar var tekið fram að rétt væri að fresta fullnustu fimm 

mánaða af refsivist ákærða skilorðsbundið, í tvö ár, þar sem ákærði var 

rússneskumælandi og talaði ekki íslensku. Hann gat því ekki skilið fyrir hvað 

hann var grunaður og bar að kalla á túlk.  

Hrd. 13. júní 2013 í máli nr. 51/2013 (Manhattan). H var sakfelldur fyrir 

líkamsárás samkvæmt 1. mgr. 218. gr. hgl. með því að hafa slegið A í andlit. 

Málsatvik voru þau að átök höfðu átt sér stað inná skemmtistaðnum Manhattan 

og hefði brotaþoli verið kominn út af staðnum þar sem hann beið eftir lögreglu. 

Hafi þá H smeygt sér framhjá dyravörðum staðarins og slegið A í nefið. Við 

höggið nefbrotnaði A. Ákærði, H, hafði áður verið dæmdur til greiðslu sektar 

fyrir brot gegn 1. mgr. 217. gr. hgl. og var refsing hans nú dæmd sem 

hegningarauki við þann dóm. Var H dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi en fresta 

skyldi fullnustu refsingarinnar héldi H almennt skilorð í tvö ár. 

Hér er um tvo dóma að ræða þar sem áverkarnir í báðum tilvikum eru beinbrot eftir hnefahögg. 

Það sem er áhugavert er að í Kjálkabrotsdómnum tekur Hæstiréttur fram að með 

lagabreytingunni nr. 25/2007 hafi vernd lögreglumanna í starfi verið aukin. Í 

Kjálkabrotsdómnum var N jafnframt sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 218. gr. hgl. vegna 

atlögunnar. Í báðum dómum höfðu ákærðu komið áður við sögu lögreglu þó litið hafi verið til 

fyrri brota H, í Manhattandómnum, til refsiþyngingar. Í Kjálkabrotsdómnum er tekið fram að 

þar sem N var rússneskumælandi, talaði ekki íslensku og gat því ekki skilið fyrir hvað hann var 

grunaður var litið á það til refsilækkunar, skv. 32. gr. þágildandi laga um meðferð opinberra 

mála nr. 19/1991, en N hafði verið sakfelldur í héraðsdómi til að sæta fangelsi í 10 mánuði og 

ekki þótti ástæða til að skilorðsbinda refsinguna. Hæstiréttur ákvað að lækka refsinguna, sbr. 

framangreint, í 8 mánaða fangelsi en fresta skyldi fullnustu fimm mánaða héldi N almennt 
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skilorð í tvö ár. Í Manhattan dómnum var H dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi en fresta skyldi 

refsingu hans héldi hann almennt skilorð í tvö ár. Hér má sjá talsverðan mun á refsingum eða 

tvöföldun á refsingu, þrátt fyrir refsimildunarástæður, í máli lögreglumannsins en Hæstiréttur 

lítur m.a. til dómafordæma fyrir lagabreytinguna en tekur jafnframt tillit til hennar. Þá má líta 

til Héraðsdóms Reykjaness 31. ágúst 2006 í máli nr. S-623/2006, sem reifaður er hér að 

framan, þar sem gerandi er dæmdur til að sæta fangelsi í þrjá mánuði en fullnustu refsingarinnar 

var frestað í tvö ár. Miðað við að N, í Kjálkabrotsdómnum, var jafnframt sakfelldur fyrir 1. mgr. 

218. gr. hgl. er ekki að sjá mikla refsihækkun fyrir og eftir lagabreytinguna nr. 25/2007. Því er 

áhugavert að skoða hvort um raunverulega vernd var að ræða þó hún virðist hafa verið einhver 

ef miðað er við að um almennan borgara var að ræða í Manhattandómnum. 

Áverkar af hnefahöggum geta verið mismunandi eins og áður segir en í mörgum tilvikum verða 

lögreglumenn fyrir minniháttar líkamsmeiðingum vegna slíks ofbeldis. 

Hrd. 27. nóvember 2008 í máli nr. 22/2008. G var sakfelldur fyrir brot gegn 1. 

mgr. 106. gr. hgl. fyrir að hafa hótað lögreglumanni líkamsmeiðingum og slegið 

hann með krepptum hnefa í vinstri vanga og eyra. G rauf, með brotinu, skilorð 

vegna dóms sem hann hafði hlotið fyrir brot gegn 2. mgr. 218. gr. hgl. Í samræmi 

við 60. gr. hgl. var sá dómur tekinn upp og bæði málin dæmd í einu lagi. 

Lögreglumenn höfðu stöðvað bifreið sem G var farþegi í. Þegar verið var að 

handtaka ökumann bifreiðarinnar hafi G orðið æstur og farið út úr bifreiðinni. G 

hafi verið ógnandi og með hótanir í garð lögreglu, svo mjög að lögreglumaður 

tók upp lögreglukylfu sína. Lögreglumaðurinn hafi síðan slíðrað kylfuna en G 

þá slegið, snögglega, með krepptum hnefa í vinstri vanga og eyra 

lögreglumannsins. Hafi G síðan fylgt högginu eftir og ráðist á lögreglumanninn 

en G síðan handtekinn og settur í lögreglutök. Lögreglumaðurinn hlaut 

yfirborðsáverka og mar yfir vinstra eyra. G hafði, eins og að framan greinir, verið 

sakfelldur fyrir líkamsárás áður og með brotinu nú rauf hann skilorð. Þá var tekið 

fram að G hafði verið dæmdur til greiðslu sektar fyrir umferðarlagabrot, 

fíkniefnalagabrot og brot gegn almennum hegningarlögum og að sakaferill 

ákærða, þó nokkur væri, hefði ekki áhrif að öðru leyti á ákvörðun refsingar. Að 

öllu þessu virtu var refsing G ákveðin fangelsi í níu mánuði. 

Hrd. 15. desember 2011 í máli nr. 291/2011. E var dæmd fyrir brot gegn 1. 

mgr. 217. gr. hgl. fyrir að hafa slegið A hnefahögg í andlitið þannig að A fékk 

mar yfir auga og blóðnasir. E hafði með brotinu rofið skilorð en E hafði verið 

dæmd til að sæta fangelsi í tvo mánuði, skilorðsbundið í tvö ár, fyrir brot gegn 

1. mgr. 218. gr. og 1. mgr. 217. gr. hgl. og var refsingin því tekin upp og dæmd 

í einu lagi. E var dæmd í þriggja mánaða fangelsi, óskilorðsbundið vegna fyrri 

brotasögu E. 

Hér er að sjá tvo dóma þar sem annars vegar dæmt er skv. 106. gr. hgl. og hins vegar eftir 217. 

gr. hgl. Um var að ræða hnefahögg í andlit í báðum tilvikum, yfirborðsáverkar á andliti og rof 

á skilorði í báðum tilfellum. Eins og fram kemur í Hrd. 27. nóvember 2008 í máli nr. 22/2008 
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var fyrri dómur tekinn upp yfir þeim ákærða, G, og málin dæmd í einu lagi, sbr. 77. gr. hgl. en 

þar var að auki um að ræða dóm þar sem G var dæmdur fyrir líkamsárás skv. 218. gr. hgl. Þá 

var um hegningarauka að ræða við dómsáttir. Við ákvörðun refsingarinnar var litið til þess að 

G réðist að lögreglumanni ásamt því að litið var til þess að G hafði áður verið sakfelldur fyrir 

líkamsárás skv. 218. hgl.  Í Hrd. 15. desember 2011 í máli nr. 291/2011 kom fram að ákærða, 

E, hafði rofið skilorð og því voru brotin dæmd í einu lagi. Munurinn á dómunum er einna helst 

sá að refsing G er níu mánuðir á meðan E er dæmd í þriggja mánaða fangelsi. Verður hér að 

telja að réttarvernd lögreglumanna hafi verið nokkur og það að um er að ræða brot gegn 

lögreglumanni skýri að miklu leyti þann mun sem hér er á refsingu hinna ákærðu. 

Ásamt því að veita lögreglumönnum hnefahögg er að sjá nokkur dæmi þess að lögreglumenn 

séu skallaðir í andlit með mis alvarlegum afleiðingum. 

Hrd. 22. janúar 2009 í máli nr. 354/2008. I og Þ voru sakfelld fyrir brot gegn 

1. mgr. 106. gr. hgl. með því að hafa í félagi ráðist á lögregluvarðstjóra í anddyri 

lögreglustöðvarinnar í Hafnarfirði. Voru málavextir þeir að fyrr um daginn hafði 

lögregla verið boðuð að húsi í Hafnarfirði þar sem grunur var um innbrot. Þar 

hafi verið sonur húsráðanda ásamt Þ en þeim var vísað út úr húsi en jafnframt 

hafði áfengi verið tekið af Þ, sökum aldurs hans, og farið með það á 

lögreglustöðina í Hafnarfirði. Hafi það verið ástæða veru I og Þ á 

lögreglustöðinni þar sem þau ætluðu að fá áfengið aftur í hendur. Þegar 

lögregluvarðstjórinn hafi ætlað að vísa þeim, eftir nokkurn tíma, út af 

lögreglustöðinni hafi komið til handalögmála milli ákærðu og varðstjórans. 

Lögregluvarðstjórinn var skallaður í andlitið þrisvar sinnum í átökunum af Þ og 

játaði I að hafa bitið lögregluvarðstjórann í handlegg og líklega klórað hann. Að 

öllu virtu var talið sannað að I og Þ hefðu ráðist að lögreglumanni en hvorugt 

þeirra hafði áður gerst sekt um refsiverðan verknað. Hinsvegar var litið til þess 

að Þ var einungis 17 ára þegar hann framdi brotið. Var refsing Þ ákveðin fangelsi 

í fjóra mánuði og refsing I ákveðin fangelsi í fjóra mánuði. Í báðum tilvikum 

skilorðsbundnir dómar til tveggja ára. 

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

217. gr. hgl. með því að hafa skallað A í andlitið. Var litið til þess við ákvörðun 

refsingar að árás S hefði verið fólskuleg og beinst að ölvuðum og blóðugum 

manni, en það hafði verið ráðist á A skömmu fyrir brot S. A hafði verið blóðugur 

í andliti, með miklar blóðnasir eftir fyrri árás. Hafi þá S skallað A í andlitið þrátt 

fyrir ástand A. Jafnframt kom fram að háttsemi S var ekki talin gerð í félagi með 

öðrum. Fram kom í dómi Hæstaréttar að þótt A hafi nefbrotnað í árásinni var 

ekki ljóst hvort það var eftir fyrri árás eða árás S. Var því brotið heimfært undir 

1. mgr. 217. gr. hgl. S hafði ekki orðið uppvís að refsiverðri háttsemi fyrr, en 

horft var til 2. mgr. 70. gr. hgl. til refsiþyngingar. Til lækkunar kom að ákærði 

var með hreint sakavottorð ásamt því að nokkur dráttur varð á útgáfu ákæru sem 

S var ekki kennt um. Refsing S þótti hæfileg 60 daga fangelsi, skilorðsbundið. 

Hér er um að ræða tvo dóma þar sem hinir ákærðu skalla þolanda í andlit. Þar sem brot S var 

heimfært undir 217. gr. hgl. verður að telja að A hafi hlotið yfirborðsmeiðsli í andliti. 
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Lögregluvarðstjórinn, hins vegar, er skallaður þrisvar sinnum í andlit af Þ og í félagi við I. Hér 

verður sérstaklega litið til refsingar Þ en til refsilækkunar, skv. 70. gr. hgl., kom að hann var 

einungis 17 ára þegar brotið var framið og hafði ekki áður gerst sekur um refsiverðan verknað. 

Þá eru refsilækkunarástæður S þær að hann hafði ekki áður gerst sekur um refsiverðan verknað 

og dráttur varð á ákæru. Þ er dæmdur í tvöfalt lengra fangelsi heldur en S eða fjóra mánuði á 

meðan S var dæmdur í  tveggja mánaða fangelsi, í báðum tilvikum skilorðsbundið. Álitamál er 

hvort sú staðreynd að Þ hafi ráðist á lögregluvarðstjórann í félagi við annan aðila hafi haft áhrif 

til refsiþyngingar. Eins verður að benda á að Þ skallar lögregluvarðstjórann þrisvar sinnum í 

andlitið á meðan um eitt skipti var að ræða í tilviki S.  

7.3.1. Minniháttar meiðsli lögreglumanna 

Af þeim dómum sem voru skoðaðir í tengslum við brot gegn lögreglumönnum er algengt að 

um minniháttar áverka sé að ræða. Þá er á sama tíma ekki mjög algengt, eins og að framan 

greinir, að dómar er fjalla um brot gegn 217. gr. hgl. sé áfrýjað til Hæstaréttar. Er því hér fjallað 

um dóma Hæstaréttar sem fjalla um minniháttar meiðsli lögreglumanna og refsingin metin í 

þeim dómum. Þó verða teknir Hæstaréttardómar til viðmiðunar þar sem um ofbeldi gagnvart 

almennum borgara er að ræða. 

Hrd. 19. nóvember 2009 í máli nr. 77/2009 (Umferðarslys). Ó var ákærður 

fyrir brot gegn valdstjórninni og umferðarlagabrot. Ó hafði verið valdur að 

umferðarslysi en sinnti ekki beiðni lögreglumanns að koma út úr bifreiðinni sem 

hann ók. Þegar lögreglumenn freistuðu þess að ná Ó út úr bifreiðinni veitti Ó 

harkalegt viðnám og barðist um er reynt var að handtaka hann. Í átökunum hafi 

Ó gefið lögreglumanni högg í andlit með þeim afleiðingum að lögreglumaðurinn 

hlaut mar á hægra kinnbeini. Tekið var fram í dómsorði að ákærði ætti að baki 

talsverðan sakaferil en ekki var um ítrekun að ræða frá síðasta dómi. Var því 

refsing ákærða ákveðin 90 daga fangelsi skilorðsbundin til þriggja ára. 

Hrd. 9. júní 2011 í máli nr. 43/2011 (Miklar annir). X var sakfelld fyrir brot 

gegn valdstjórninni með því að hafa slegið lögreglumann í vinstri kinn. Ákærða 

mun hafa óskað eftir aðstoð lögreglu en sökum anna hafi það dregist að aðstoða 

X um 33 mínútur. Þegar lögreglumenn ræddu við X hafi hún verið ölvuð og æst 

en henni hafði verið vísað á dyr, af veitingastað, sökum ölvunar. Eftir nokkra 

stund samþykkti hún að lögregla keyrði hana á slysadeild en þegar verið var að 

leiða X að lögreglubifreiðinni hafi hún skyndilega orðið mjög æst og slegið 

lögreglumann með handarbaki á vinstri kinn. Roði hafi komið á kinn 

lögreglumannsins sem hafi horfið fljótlega en engir aðrir áverkar komu fram. 

Fram kom að ákærða hafði ekki áður gerst sek um refsiverða háttsemi og var X 

dæmd í 30 daga fangelsi skilorðsbundið til tveggja ára í héraðsdómi en 

Hæstiréttur taldi rétt að fresta ákvörðun refsingar skilorðsbundið þar sem m.a. 

óhæfilegur dráttur á málinu í meðförum lögreglu ásamt því að engir áverkar 

hlutust af háttseminni. 

Hrd. 14. mars 2013 í máli nr. 540/2012 (Nágrannar). G var sakfelld fyrir brot 

gegn valdstjórninni og minni háttar eignaspjöll með því að hafa brotið rúður í 

íbúðarhúsi ásamt því að valda skemmdum á útidyrahurð og í kjölfar þess sparkað 
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í tvo lögreglumenn. Málsatvik voru þau að lögregla kemur á vettvang eftir að 

hafa fengið tilkynningu um að kona væri að berja hús að utan. Þá höfðu brotnað 

rúður í húsinu. Rætt var við ákærðu og hún beðin um að halda sig frá húsi 

nágrannanna. Nokkru síðar fær lögregla tilkynningu að G væri aftur komin að 

húsinu og aftur búið að brjóta rúðu í húsinu. Í þriðja sinn þurfti lögregla að koma 

á vettvang og var G handtekin eftir að hafa reynt að hlaupa á brott. Á 

lögreglustöð hafi hún reynt að slá til lögreglumannsins, B, sem vék sér undan 

högginu en þá hafi G tekið tilhlaup og sparkað í bringu lögreglumannsins. Þegar 

reynt var að tryggja hina handteknu fyrir vistun í fangageymslu hafi hún að auki 

sparkað í andlit lögreglumannsins C. Roði kom fram í andliti lögreglumannsins 

C en ekki var að sjá frekari áverka. Fram kom að ákærða á að baki nokkurn 

sakaferil m.a. vegna líkamsárásar skv. 217. gr. hgl. G var dæmd í fimm mánaða 

fangelsi en fullnustu refsingu hennar var frestað héldi G almennt skilorð. 

Hér er um að ræða þrjá dóma er fjalla um ofbeldi gagnvart lögreglumönnum. Þeir eiga það allir 

sameiginlegt að áverkarnir sem af árásunum hlutust voru minni háttar, þ.e. roði í andliti 

lögreglumannanna, ásamt því að einnig var sakfellt fyrir önnur minniháttar brot í Hrd. 

Umferðarslys og Nágrannar. Þá sparkaði G í andlit lögreglumannsins í Hrd. Nágrannar  á 

meðan um hnefahögg er að ræða í Hrd. Umferðarslys og Miklar annir. Fram kemur að Ó, 

hinn ákærði í Hrd. Umferðarslys, hafi átt talsverðan sakaferil að baki þó ekki væri um ítrekun 

að ræða frá síðasta dómi. Í Hrd. Miklar annir hafði X ekki áður gerst sek um refsiverða 

háttsemi ásamt því að óhæfilegur dráttur hafði orðið á málinu í meðförum lögreglu. Hin ákærða, 

G, í Hrd. Nágrannar átti nokkurn sakaferil að baki m.a. vegna líkamsárásar. Í niðurstöðum 

allra dómanna reyndist ástæða til að fresta fullnustu refsinga hinna ákærðu. Refsingar ákærðu í 

framangreindum málum voru því 30 daga, 90 daga og að lokum fimm mánaða fangelsi. Ástæða 

þess að G, í Hrd. Nágrannar, fékk lengri refsingu skýrist m.a. af fyrri sakaferil ásamt því að 

um ítrekunaráhrif er um að ræða þar sem hún hafði áður gerst brotleg gagnvart 217. gr. hgl. 

samanber fyrri umfjöllun. 

Til samanburðar má skoða tvo dóma Hæstaréttar þar sem þolandinn er almennur borgari. 

Hrd. 27. nóvember 2008 í máli nr. 203/2008 (Þrastarlundur). X var sakfelldur 

skv. 1. mgr. 217. gr. hgl. fyrir að hafa slegið A einu hnefahöggi í andlitið með 

þeim afleiðingum að A hlaut mar efst yfir nefbeini bæði hægra og vinstra megin 

auk blóðnasa. Taldist brotið varða við 1. mgr. 217. gr. hgl. Ákærði, X, neitaði 

sök ásamt því að ákærði sætti viðurlagaákvörðun árið 2003 ásamt refsingum um 

ölvunarakstur. Var refsing ákærða ákveðin, fyrir héraðsdómi, fangelsi í einn 

mánuð skilorðsbundið til tveggja ára. Hinsvegar ákvað Hæstiréttur að þyngja 

refsingu X og var X dæmdur í tveggja mánaða fangelsi, skilorðsbundið. 

Hrd. 28. janúar 2016 í máli nr. 300/2015 (Skilnaður). Y var sakfelldur fyrir 

að hafa kýlt A í andlit þannig að A fékk minniháttar sár og bólgu á nefi. Taldist 

brotið varða við 1. mgr. 217. gr. hgl. Ákærði, Y, neitaði sök, fram kom að 

sakaferill hans hefði ekki áhrif á refsingu en að atlaga hans hafi verið tilefnislaus 
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og harkaleg. Var refsing ákærða ákveðin hæfileg 30 daga fangelsi, 

skilorðsbundið til tveggja ára. 

Hér eru tveir Hæstaréttardómar þar sem um brot gegn 1. mgr. 217. gr. er að ræða þar sem 

þolendur verða fyrir hnefahöggi af hendi hins ákærða. Áverkarnir voru minniháttar, eins og 

fram kemur í dómunum, og ekki var litið til fyrri sakaferils aðilanna við ákvörðun 

refsingarinnar. Refsing X, í Þrastarlundardómi, var talinn hæfileg tveggja mánaða fangelsi á 

meðan refsing Y, í Skilnaðardómi, var talinn hæfileg 30 daga fangelsi, báðir dómarnir 

skilorðsbundnir. Til samanburðar er vert að skoða framangreinda Hæstaréttardóma, 

Umferðarslys, Nágrannar og Miklar annir. Þar, eins og áður hefur komið fram, ræðir um 

árásir á lögreglumenn þar sem áverkarnir voru minniháttar. Jafnframt var um að ræða talsverðan 

sakaferil, þó ekki um ítrekun að ræða, óhæfilegur dráttur í meðförum lögreglu og þá hafi hinn 

ákærði, G, í Hrd. Nágrannar átt nokkurn sakaferil að baki, m.a. vegna líkamsárásar. Þar var 

um að ræða 30 daga, 90 daga og 5 mánaða fangelsi en í öllum tilvikum var ákveðin frestun á 

fullnustu refsinga hinna ákærðu. Hér er ástæða til að staldra við Hæstaréttardómana 

Umferðarslys og Þrastarlundur sem féllu á svipuðu tímabili þ.e. 2008 og 2009. Þar eru 

áverkar minniháttar í báðum tilvikum. Þá er ekki um að ræða neinn sakaferil hjá geranda í 

Þrastarlundardómi á meðan um talsverðan sakaferil er að ræða í Umferðarslys, þó ekki hafi 

verið um ítrekun að ræða. Hér er um að ræða fangelsi í tvo mánuði þar sem um er að ræða 

almennan borgara, eða brot á 1. mgr. 217. gr. hgl., en 30 daga fangelsi fyrir svipað brot gagnvart 

lögreglumanni. Hins vegar verður að líta til þess að þolandi í Þrastarlundardómi var 10 ára 

þegar árásin átti sér stað og verður að telja að það hafi haft áhrif á lengd dómsins í því tilviki 

þó slíkt sé ekki tekið fram berum orðum í dómsorði. Í hæstaréttardómunum Miklar annir og 

Skilnaður er niðurstaða Hæstaréttar í báðum tilvikum 30 daga fangelsi þar sem annars vegar 

eru minniháttar áverkar á lögreglumanni og hins vegar á almennum borgara. Þá er tekið fram í 

Hrd. Miklar annir að óhæfilegur dráttur í meðförum lögreglu, ásamt engum áverkum, hafi 

orðið til þess að skilorðsbinda refsingu X. Verður að telja, þrátt fyrir framangreint, að hér hafi 

lögreglumennirnir ekki notið þeirrar réttarverndar sem fram kemur í 106. gr. hgl. 

Í samanburði við framangreinda dóma er vert að skoða niðurstöðu Hæstaréttar í Hrd. 26. mars 

2015 í máli nr. 274/2014, sem reifaður er hér fyrir neðan. Þar er um að ræða aðila sem slær 

með krepptum hnefa í andlit lögreglumanns. Þá hafi aðilinn hótað lögreglumönnum á vettvangi. 

Áverkarnir voru minniháttar, þ.e. væg bólga yfir kinnbeini, en það sem er áhugavert er að við 

ákvörðun refsingar var litið til 3. mgr. 106. gr. hgl. Þar segir að sá sem hefur áður hlotið dóm 

fyrir brot gegn 106. gr. hgl. eða honum verið refsað fyrir brot sem er að öðru leyti tengt við 
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vísvitandi ofbeldi, að þá má hækka refsinguna allt að helmingi. Þá er jafnframt vert að líta til 

þess að við ákvörðun refsingar var hinum ákærða gerður hegningarauki sbr. 78. gr. hgl.  

Hrd. 26. mars 2015 í máli nr. 274/2014 (Eftirför). X var sakfelldur fyrir brot 

gegn valdstjórninni með því að hafa slegið með krepptum hnefa í andlit 

lögreglumanns og hótað lögreglumönnum lífláti þegar verið var að handtaka X 

vegna gruns um ölvunarakstur. Málsatvik voru þau að lögregla ætlar að stöðva 

akstur X. Hafi X ekki stöðvað en eftir nokkra eftirför hafi tekist að stöðva akstur 

X. Þegar verið var að handtaka X reyndi X að kýla og sparka í lögreglumennina. 

Í átökunum kýlir X lögreglumanninn A með krepptum hnefa í andlit. Á meðan 

á átökunum stóð kvaðst X einnig ætla að drepa lögreglumennina. Áverkar á 

lögreglumanninum A voru væg bólga yfir kinnbeini. Fram kom að X hafi verið 

dæmdur til sektar fyrir líkamsárás og gengist undir lögreglustjórasáttir vegna 

umferðarlagabrota. Hér var litið til 3. mgr. 106. gr. hgl. þar sem ákærði hafði 

áður verið sakfelldur fyrir líkamsárás og þótti refsing hans hæfileg þriggja 

mánaða fangelsi en rétt þótti að fresta fullnustu refsingarinnar ef ákærði héldi 

skilorð. 

Hæstiréttur kemst að þeirri niðurstöðu að sakborningur í Hrd. Eftirför ætti að vera dæmdur í 

þriggja mánaða fangelsi skilorðsbundið. Ef niðurstaða Hæstaréttar er skoðuð með tilliti til 

framangreinda dóma, sbr. Hrd. Nágrannar, verður að telja að um væga refsingu sé að ræða. 

Þá er rétt að líta til niðurstöðu Hæstaréttar í Þrastarlundardómi, með tilliti til aðstæðna í þeim 

dómi þ.e. aldur þolandans, og jafnframt niðurstöðu Hæstaréttar í Skilnaðardóm þar sem 

hæfileg refsing var 30 daga fangelsi, skilorðsbundið. Að öllu virtu verður að telja að um 

vægustu refsingu hafi verið að ræða og hafi lögreglumennirnir í Eftirfarardóm ekki notið 

nægrar réttarverndar skv. 106. gr. hgl. Jafnframt verður að telja að niðurstaða Hrd. Eftirför 

hafi verið í litlu samræmi við Hrd. Sambýliskonan. 

Hrd. 17. september 2015 í máli nr. 811/2014 (Sambýliskonan). G var 

sakfelldur fyrir brot gegn valdstjórninni með því að hafa kýlt í höku 

lögreglumanns með krepptum hnefa. Málsatvik voru þau að lögreglumenn voru 

kvaddir að húsi einu ásamt sjúkraflutningsmönnum til að aðstoða sambýliskonu 

G, að ósk G. Sambýliskonan vildi ekki þiggja aðstoð og fóru því lögreglumenn 

og sjúkraliðar út úr íbúðinni. Hafi þá G komið út og barið í sjúkrabifreiðina þegar 

lögreglumenn og sjúkraliðar voru sestir í bifreiðar sínar og síðan farið að 

lögreglubifreiðinni og barið með krepptum hnefa í rúðu lögreglubifreiðarinnar. 

Hafi þá lögreglumaðurinn X farið út úr lögreglubifreiðinni og kýldi þá G 

lögreglumanninn í andlitið. Hafi höggið lent á höku lögreglumannsins. 

Lögreglumaðurinn X hlaut bólgu og mar á höku. Fram kom í héraðsdómi að 

sakaferill G hefði ekki þýðingu og var refsing hans ákveðin þriggja mánaða 

fangelsi en fresta skyldi fullnustu refsingarinnar héldi ákærði skilorð í tvö ár. 

Eins og að framan greinir verður að telja að niðurstaða Hrd. Eftirför hafi verið í litlu samræmi 

við Hrd. Sambýliskonan en þar var um að ræða þriggja mánaða fangelsi sem var sama refsing 
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og sakborningur í Eftirfarardóm fékk þrátt fyrir að þar hafi m.a. verið litið til 3. mgr. 106. gr. 

hgl. 

Minniháttar áverkar eða jafnvel engir áverkar hljótast af spörkum. Verður hér fjallað um dóma 

þar sem aðilar verða fyrir spörkum frá geranda. 

Hrd. 26. nóvember 2015 í máli nr. 169/2015 (Tálmun). G var sakfelld fyrir 

brot gegn valdstjórninni með því að hafa sparkað í fót lögreglumanns og reynt 

að slá hann í andlitið. Málsatvik voru þau að lögreglumenn brugðust við 

slagsmálum í miðbæ Reykjavíkur og þar var ákærða og tálmaði störf lögreglu 

þar sem lögreglumaðurinn A var að ræða við árásarþola. G sló til 

lögreglumannsins A og sparkað í vinstri fót lögreglumannsins. Fram kom að 

lögreglumaðurinn A hafi ekki hlotið áverka af árás ákærðu. G átti að baki 

sakaferil og hafði verið þrisvar sinnum dæmd fyrir brot gegn almennum 

hegningarlögum ásamt því að hafa gerst brotleg við umferðarlög. Þá rauf G 

skilorð með broti sínu og var refsing samkvæmt þeim dómi dæmd upp í þessu 

tilviki. Þá var litið til þess að G var í annað sinn sakfelld fyrir brot gegn 

valdstjórninni og hafði það áhrif til refsiþyngingar. Ákærða, G, var dæmd í átta 

mánaða fangelsi en fresta skyldi fimm mánuðum af refsingunni héldi hún 

almennt skilorð í tvö ár. 

Hrd. 27. september 2012 í máli nr. 657/2011. U var sakfelldur fyrir 

umferðarlagabrot og nytjastuld ásamt því að hafa verið ákærður fyrir líkamsárás 

með því að hafa sparkað í fætur A þannig að A missti fótanna og skall með hægri 

olnboga í götuna með þeim afleiðingum að hægri olnbogi brotnaði. Fram kom 

að sakaferill U var langur og rauf hann skilorð með broti sínu, hafði verið 

dæmdur í fangelsi í tvo mánuði, skilorðsbundið til tveggja ára, og varð því að 

dæma upp refsinguna og gera U refsingu í einu lagi. Var U sýknaður af 

líkamsárásinni fyrir héraðsdómi en dæmdur í 4 mánaða fangelsi, 

óskilorðsbundið. Hæstiréttur taldi að sannað væri að U hefði sparkað í fætur A, 

þar sem U viðurkenndi verknaðinn, en ekki að tjónið hefði orðið handleggsbrot. 

Var U því sakfelldur fyrir brot gegn 217. gr. hgl. en refsingin var óbreitt, þ.e. 

fangelsi í 4 mánuði óskilorðsbundið. 

Hér er um að ræða tvo dóma þar sem annars vegar er sparkað í fætur lögreglumanns og hins 

vegar almennan borgara. Þar sem ekki tókst að sanna að A hafi handleggsbrotnað í árásinni, en 

í dómi Hæstaréttar segir, um 217. gr. hgl., ,,ekki er skilyrði fyrir beitingu ákvæðisins að sannað 

sé að líkamsárás hafi leitt til beinna líkamsáverka þess sem fyrir árás verður“.88 

Hrd. 16. júní 2010 í máli nr. 204/2009 (Brotamenn). Þar var G gefið að sök 

að hafa brotið gegn umferðarlögum og tvívegis veist að lögreglumönnum. Voru 

málavextir þeir að bíl ákærða hafði verið ekið á götuvita í Reykjavík. Skömmu 

síðar var G handtekinn grunaður um akstur undir áhrifum áfengis. Á leið á 

lögreglustöð, í lögreglubifreiðinni, hafi G skallað lögreglumann svo að enni hans 

straukst við andlit lögreglumannsins. Hafi hann gert þetta aftur skömmu síðar en 

líkami ákærða skollið á hægri hlið lögreglumannsins. G hafði verið sektaður áður 

fyrir umferðarlagabrot  ásamt þjófnaðarbrotum. Með broti sínu rauf hann skilorð 

                                                 
88 Hrd. 27. september 2012 í máli nr. 657/2011. 
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og var tekið tillit til þess við ákvörðun refsingarinnar sem var átta mánaða 

óskilorðsbundið fangelsi. Seinni ákæran sneri að D en þar höfðu G og D verið 

saman, á Akureyri, og hafði lögregla af þeim afskipti þar sem annar aðilanna 

hafði verið að sparka í stóra rúðu. Við afskipti lögreglu hafi D slegið til 

lögreglumanns tvisvar en fengið til baka högg með lögreglukylfu. Þá hafi D 

ráðist á lögreglumanninn og náð að sparka í hann í höfuðhæð. Talið var sannað 

að D hafi sparkað í lögreglumanninn en ákærði á nokkurn sakaferil að baki og 

rauf að auki skilorð. Fram kom að D hafi áður verið sektaður fyrir ölvun við 

akstur. Refsing hans var ákveðin fangelsi í fjóra mánuði skilorðsbundið til 

þriggja ára. 

Að lokum er hér um að ræða Hæstaréttardóm sem fjallar um tvo aðila sem báðir gerast sekir 

um brot gegn valdstjórninni, annars vegar G að skalla lögreglumann ásamt öðrum brotum og 

hins vegar D sem slær til lögreglumanns og sparkar í lögreglumanninn. Báðir sakborningar áttu 

sakaferil fyrir og með broti sínu rauf G skilorð og var því fyrri dómur dæmdur upp og refsing 

gerð í einu lagi. Var hann því dæmdur í 8 mánaða fangelsi á meðan D var dæmdur í 4 mánaða 

fangelsi, skilorðsbundið. Við árásirnar hlaut lögreglumaðurinn B sár á andliti eftir spark í andlit 

og lögreglumaðurinn C hlaut sár á vinstri augabrún eftir að G skellti C í götuna með þeim 

afleiðingum að höfuð C skall í gangstétt. Hér er horft til þess, í málefni G, að hann ræðst á tvo 

lögreglumenn og veldur þeim báðum skaða og hafði árið áður ráðist á lögreglumann en málin 

voru dæmd í einu lagi. Með tilliti til þess að hér er um að ræða brot gegn lögreglumanni, fyrri 

ákæra, og svo aftur brot gegn tveimur lögreglumönnum, sbr. seinni ákæru, ásamt því að G rauf 

skilorð með fyrra broti sínu er litið til fyrri dómaumfjöllunar. Í Hrd. Umferðarslys er um að 

ræða aðila sem átti talsverðan sakaferil og var hann dæmdur í 90 daga skilorðsbundið fangelsi. 

Í Hrd. Nágrannar er um að ræða aðila sem átti talsverðan sakaferil m.a. vegna brots gegn 217. 

gr. hgl. en þar var aðilinn dæmdur í fimm mánaða skilorðsbundið fangelsi. Í Hrd. Eftirför er 

um að ræða aðila sem var dæmdur til sektar fyrir brot gegn 217. gr. hgl. og var hann dæmdur í 

þriggja mánaða fangelsi, skilorðsbundið. Í Hrd. Tálmun er um aðila að ræða sem rauf skilorð 

ásamt því að hafa áður verið sakfelldur fyrir brot gegn valdstjórninni og hafði það áhrif til 

refsiþyngingar. Var aðilinn dæmdur í 8 mánaða fangelsi þar af fimm mánuðir skilorðsbundnir. 

Í öllum framangreindum tilvikum var um minniháttar áverka að ræða og má því setja 

spurningarmerki við niðurstöðu refsingar í Hrd. Brotamenn enda þar um að ræða tvö brot gegn 

106. gr. hgl. ásamt því að í seinna tilvikinu var brotið gegn tveimur lögreglumönnum. Í 

samanburði við fyrri dómaumfjöllun þar sem þolendur líkamsárása voru almennir borgarar 

verður að telja að skort hafi á réttarvernd lögreglumanna í Hrd. Brotamenn. 
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7.3.2. Meiriháttar meiðsli lögreglumanna 

Hér koma til skoðunar dómar Hæstaréttar þar sem um meiriháttar meiðsli er að ræða skv. 218. 

gr. hgl. Nefbrot fellur undir 218. gr. hgl. en lögreglumaður verður fyrir líkamsárás í 

fangageymslu lögreglunnar. 

Hrd. 2. maí 2013 í máli nr. 681/2012 (Fangageymsla). E var sakfelldur fyrir 

brot gegn valdstjórninni eftir að hafa ráðist á tvo lögreglumenn. Í þessum dómi 

var E jafnframt sakfelldur skv. 217. gr. hgl. fyrir líkamsárás á C og vörslur 

fíkniefna. E var ákærður fyrir að hafa ráðist með ofbeldi á lögreglumanninn A, í 

fangageymslu lögreglustöðvar, slegið A hnefahöggi í andlitið, skallað A í 

andlitið, veitt A ítrekuð hnefahögg í höfuðið og að lokum tvö hnéspörk í andlit 

A. Við atlöguna nefbrotnaði lögreglumaðurinn A, hlaut bólgu og mar á vinstra 

eyra og kúlu á hnakka. Þá var E einnig ákærður fyrir að hafa í umrætt sinn, 

skömmu síðar, ráðist með ofbeldi á lögreglumanninn B þar sem E þreif í hálsmál 

B og þrengdi að hálsinum og sló B hnefahöggi í andlitið. Afleiðingarnar urðu 

þær að nef B bólgnaði. Tekið var fram að ákærði játaði brot sín greiðlega en 

ákærði E, á ekki neinn sakaferil þar sem ofbeldi kemur við sögu. E var dæmdur 

í fangelsi í 12 mánuði, óskilorðsbundið, í ljósi alvarleika málsins og sakaferils 

ákærða, eins og segir í dómi Hæstaréttar. 

Fram kemur í dómi Hæstaréttar að ,,árás ákærða á lögreglumanninn A, þar sem 

ákærði sló hann ítrekað hnefahöggum í höfuð og sparkaði með hné í andlit hans, 

var afar fólskuleg og hættuleg.“ 

Hrd. 24. september 2015 í máli nr. 68/2015 (Norðurgata).  X var sakfelldur 

fyrir brot gegn 1. mgr. 218. gr. hgl. með því að hafa tekið A kverkataki og skallað 

hann í andlitið með þeim afleiðingum að A hlaut roða á hálsi og nefbrot á báðum 

nefbeinum. Fram kom að X hafði tvisvar hlotið skilorðsbundna refsingu fyrir 

brot gegn því lagaákvæði sem hann var sakfelldur fyrir í þessum dómi. Með 

hliðsjón af sakaferli X var ekki efni til að skilorðsbinda refsinguna sem var 

ákveðin fangelsi í fjóra mánuði. 

Hér er um að ræða tvo dóma þar sem þolendur eru annars vegar lögreglumenn og 

hinsvegar almennur borgari. Í báðum tilvikum nefbrotnar árásarþoli en í 

Fangageymsludómi brýtur E gagnvart tveimur lögreglumönnum, þar sem hann skallar 

einn lögreglumann og skömmu síðar þrífur í hálsmál annars lögreglumanns og slær hann 

hnefahöggi í andlitið. Að sama skapi var litið til fyrri sakaferils X í Norðurgötudómi 

sem virtist vera ástæða þess að ekki væri tilefni til að skilorðsbinda refsingu X. X var 

því dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi. Í Fangageymsludómnum er E aftur á móti 

dæmdur í 12 mánaða óskilorðsbundið fangelsi, í ljósi alvarleika málsins, en þar var litið 

til 1., 3., og 6. tl. 70. gr. hgl. en þar eru atriði sem dómari tekur til athugunar þegar 

hegning er ákveðin hvort sem er til refsimildunar eða refsiþyngingar: 

70. gr. 

Þegar hegning er tiltekin, á einkum að taka til greina eftirtalin atriði: 
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1. Hversu mikilvægt það er, sem brotið hefur beinst að. 

2. Hversu yfirgripsmiklu tjóni það hefur valdið. 

3. Hversu mikil hætta var búin af verkinu, einkum þegar til þess er litið, hvenær, 

hvar og hvernig það var framkvæmt. 

4. Aldur þess, sem að verkinu er valdur. 

5. Hegðun hans að undanförnu. 

6. Hversu styrkur og einbeittur vilji hans hefur verið. 

7. Hvað honum hefur gengið til verksins. 

8. Hvernig framferði hans hefur verið, eftir að hann hafði unnið verkið. 

9. Hvort hann hefur veitt af sjálfsdáðum aðstoð eða upplýsingar sem hafa 

verulega þýðingu við að upplýsa brot hans, aðild annarra að brotinu eða önnur 

brot. 

Hafi fleiri menn en einn unnið verkið í sameiningu, skal að jafnaði taka það til 

greina til þyngingar refsingunni. 

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. 

 

Því sést að Hæstiréttur leit til m.a. 1. tl. 1.mgr. 70. gr. hgl. þar sem fjallað er um hversu 

mikilvægt það er sem brotið hefur beinst að, þ.e. verndarandlagið, og má telja að þar sé átt við 

störf lögreglu enda tekur Hæstiréttur fram að E var dæmdur í 12 mánaða fangelsi, 

óskilorðsbundið, í ljósi alvarleika málsins. Þannig að þegar litið er til þess að X var dæmdur í 

4 mánaða fangelsi, óskilorðsbundið, og með vísan til dómsorðs Hæstaréttar verður að telja að 

við ákvörðun refsingarinnar, sé stærsti munurinn sá að um lögreglumenn var að ræða og því 

hafi refsingin verið þrefalt meiri.  

Hrd. 19. maí 2011 í máli nr. 74/2011 (800 Bar). Þ var sakfelld fyrir brot gegn 

1. mgr. 106. gr. og 2. mgr. 218. gr. hgl. með því að hafa kastað glerglasi í höfuðið 

á lögreglukonu. Málavextir voru þeir að lögreglan var kvödd að skemmtistað og 

eftir að lögreglumenn handtóku aðila fór lögreglukonan J að ræða við dyraverði 

á skemmtistaðnum. Þar var Þ í dyrum skemmtistaðarins og lögreglukonan færði 

hana frá. Þ, sem þá stóð í 2-3 metra fjarlægð frá lögreglukonunni, kastað glasi í 

höfuð lögreglukonunnar. Mun lögreglukonan hafa fengið stóra kúlu á höfuð og 

verkjað á eftir. Fram kom að Þ hafði ekki áður gerst sek um refsiverðan verknað. 

Var refsing ákveðin átta mánuðir skilorðsbundin. Í héraðsdómi hafði Þ verið 

dæmd í átta mánuði fangelsi en aðeins sex þeirra voru skilorðsbundnir. 

Hinsvegar í Hæstarétti var ákveðið að skilorðsbinda alla átta mánuðina og var 

það með tilliti til aldurs og hreins sakaferlis Þ ásamt því að afleiðingar brotsins 

voru ekki alvarlegar. 

Hrd. 19. september 2013 í máli nr. 129/2013 (Dillon). S var sakfelldur fyrir 

sérstaklega hættulega líkamsárás með því að hafa kastað bjórglasi í andlit A. Var 

S því dæmdur fyrir brot gegn 2. mgr. 218. gr. hgl. en við ákvörðun refsingar var 

litið til 3. mgr. 218. gr. b. hgl. þar sem S kastaði glasinu í kjölfar þess að A 

kastaði stól í S. A hlaut skurð á vinstri augabrún, á nefi og efri vör og sár á kinn. 

S hafði ekki áður gerst sekur um refsivert brot og var refsing talin hæfileg 
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fangelsi í 5 mánuði. Var refsing hans skilorðsbundin m.a. vegna óútskýrðs 

dráttar á rannsókn málsins hjá lögreglu. 

Hér er um tvo dóma að ræða þar sem brotin eru heimfærð undir 218. gr. hgl. en þar sem um 

lögreglumann er að ræða í 800 Bar fellur brotið undir 106. gr. hgl. Áverkar voru minniháttar 

þ.e. stór kúla og verkir í höfði lögreglukonunnar á meðan í Dillondómnum var um skurði að 

ræða í andliti þolanda. Sakborningar höfðu ekki áður gerst sekir um refsiverð brot. Í 

Dillondómnum var ákveðið að skilorðsbinda refsingu S, m.a. vegna óútskýrðs dráttar á 

rannsókn málsins hjá lögreglu, en í 800 Bar dómnum var ákveðið að skilorðsbinda alla 8 

mánuðina með tilliti til aldurs sakbornings, hreins sakaferils og að afleiðingar brotsins reyndust 

ekki alvarlegar. Hérna er talsverður munur á dómum, þ.e. annarsvegar 8 mánuðir fyrir brot gegn 

lögreglumanni en 5 mánuðir fyrir sambærilegt brot gegn almennum borgara. Þó var áhugavert 

að horfa til ástæðu Hæstaréttar til að skilorðsbinda refsingu S í Dillondómnum þ.e. vegna 

óútskýrðs dráttar á rannsókn málsins hjá lögreglu. Hægt væri að gagnálykta sem svo, ef ekki 

hefði verið um óútskýrðan drátt hjá lögreglu við rannsókn málsins, að ekki hefði verið um að 

ræða skilorðsbundna refsingu að fullu ef tekið er mið af dómsorði. Þrátt fyrir slíkar vangaveltur 

verður að telja að lögreglukonan hafi notið réttarverndar enda um minni áverka að ræða en hjá 

hinum almenna borgara. 

Ekki er að sjá að það sé algengt að hópur manna ráðist að lögreglumönnum þó nokkur slík tilvik 

hafi komið til kasta Hæstaréttar. Verður hér fjallað um Hæstaréttardóm þar sem sjö aðilar voru 

sakfelldir fyrir að hafa ráðist að tveimur lögreglumönnum. 

Hrd. 27. janúar 2011 í máli nr. 744/2009 (Sjö). Hér voru 7 aðilar sakfelldir 

fyrir brot gegn 1. mgr. 106. gr. hgl. með því að hafa ráðist á tvo lögreglumenn 

sem höfðu verið kvaddir á vettvang til að stöðva hávaðasamt samkvæmi sem 

hinir ákærðu voru í. Málavextir voru þeir að lögregla var kölluð að íbúðarhúsi 

vegna hávaða frá íbúð í húsinu. Lögreglumenn óskuðu eftir að húsráðandi vísaði 

gestum sínum út en þegar lögreglumennirnir voru á leið aftur að bifreið sinni 

gekk A að lögreglumanni G og þreif í axlir hans þannig að einkennismerki 

slitnuðu af. Þegar lögreglumennirnir ætluðu að handtaka A varðist hann og 

félagar hans veittu honum liðsinni. Við það sleppur A og hleypur inn á stigagang 

í íbúðarhúsinu og lögreglumennirnir á eftir. Á stigaganginum byrja handalögmál 

en lögreglumaðurinn B var í vandræðum með einn aðila og lögreglumaðurinn G 

ætlaði að aðstoða B. Þá réðust fjórir aðilar á G og kýla hann allir í andlitið. 

Jafnframt fær hann spark í hvirfilinn og fellur niður tröppur og niður í kjallara 

og kýla hann þar. Á sama tíma var B á stigapallinum fyrir ofan en þar hafði A 

reynt að bíta lögreglumanninn B. B var tekinn hálstaki og fékk högg í andlitið 

ásamt því að gripið var í hár B. Þegar B var í hálstaki fékk B nokkur högg í 

andlit. Þá kom lögreglumaðurinn G til B og mun þá G hafa verið alblóðugur í 

andlitinu. Lögreglumaður B fékk bólgu og mar við gagnauga og kinnbein. 

Lögreglumaður G var með 3 cm langan skurð á hvirfli, bólgur við kinnbein og 

hruflsár. Hann fékk einnig bólgu á báðum augum, eymsli aftan á hálsi og fleira. 
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Ákærði C hafði áður verið sektaður fyrir umferðalagabrot og M fyrir hlutdeild í 

þjófnaði. Aðrir ákærðu höfðu hrein sakavottorð. Ákærðu C, RÞ og A voru 

dæmdir í níu mánaða fangelsi. Ákærði RC var dæmdur í sjö mánaða fangelsi. 

Ákærðu Y, MA og M voru dæmdir í sex mánaða fangelsi þar sem þáttur þeirra í 

átökunum var ekki eins mikill og hinna. Var það til refsiþyngingar að þeir réðust 

sem hópur á lögreglumennina og því ekki forsenda til að skilorðsbinda dómana. 

Hér er um að ræða einstakan dóm þar sem ofbeldi gagnvart lögreglumönnum er til umfjöllunar 

þar sem hópur manna réðist að tveimur lögreglumönnum. Fram kemur í dómi Hæstaréttar að 

um samverknað hafi verið að ræða en framganga einstakra ákærðu kom til skoðunar varðandi 

ákvörðun um refsingu hvers og eins þeirra. Jafnframt kemur fram að lögreglumennirnir hafi 

báðir hlotið alvarlega áverka sem myndu hafa varanlegar afleiðingar fyrir heilsu þeirra og kom 

það til athugunar við ákvörðun refsingarinnar. Þá kemur fram í dómi Hæstaréttar að með lögum 

nr. 25/2007 varð breyting á 106. gr. hgl. þar sem refsing fyrir brot skv. málsgreininni, sem 

beindist gegn opinberum starfsmanni sem hefði heimild til líkamlegrar valdbeitingar, skyldi 

vera fangelsi allt að átta árum í stað sex eins og áður hafði gilt. Jafnframt fór Hæstiréttur yfir 

markmið lagabreytingarinnar. Sjö aðilar voru sakfelldir í málinu og voru dæmdir í 6-9 mánaða 

fangelsi og var þeim m.a. virt til refsiþyngingar að þeir réðust sem hópur á lögreglumennina. 

Eins og áður segir kemur fram í dómi Hæstaréttar að lögreglumennirnir hlutu báðir alvarlega 

áverka en þá kemur álitaefnið hvort um væri að ræða brot gegn 217. eða 218. gr. hgl. Þrátt fyrir 

að áverkarnir virðist ekki falla undir 218. gr. hgl. þá vill Hæstiréttur meina að um alvarlega 

áverka sé að ræða og ræður þá árásaraðferðin miklu. Þegar litið er til fyrri dómaumfjöllunar 

þarf að líta til refsinga í þeim dómum þar sem brotið hefði heyrt undir 218. gr. hgl. til að sjá 

víðlíka refsingar og í þyngstu refsingum Hrd. Sjö. Til samanburðar má benda á Hrd. 

Norðurgata, sem reifaður er hér að framan, en þar var X sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 218. 

gr. hgl. og afleiðingarnar voru m.a. nefbrot. Var X, með hliðsjón af sakaferli hans, dæmdur í 

fjögurra mánaða fangelsi, óskilorðsbundið. Ljóst er að Hæstiréttur taldi árás sakborninga á 

lögreglumennina í Hrd. Sjö mjög alvarlega og bera refsingarnar þess skýr merki enda ekki um 

að ræða aðila sem höfðu langan sakaferil eða voru að brjóta skilorð með broti sínu. Það er 

jafnframt ljóst að hér er verið að dæma sakborninga í lengstu refsingu, síðustu ára, fyrir brot 

gegn lögreglumönnum, sbr. 106. gr. hgl. þegar, eins og áður segir, tekið er mið af sakaferli 

þeirra. 

Hrd. 10. desember 2009 í máli nr. 292/2009 (Hvíta húsið). S, I og B voru 

sakfelldir fyrir líkamsárás með því að hafa sameiginlega ráðist að A og slegið 

hann ítrekað í höfuð og andlit þannig að A féll í jörðina. Þar börðu og spörkuðu 

ákærðu í A, meðal annars í höfuð hans, með þeim afleiðingum að A nefbrotnaði, 

fékk skrámur á enni og eymsli í andliti. Var brotið talið varða við 1. mgr. 218. 

gr. hgl. Fram kemur að árás ákærðu var harkaleg, tilefnislaus og unnin af þremur 
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mönnum í félagi. S hafði áður verið sakfelldur fyrir ýmis brot m.a. fyrir 

líkamsárás og rauf hann með broti sínu skilorð og var fyrri dómur tekin upp og 

dæmt með þessu máli. Refsing S var talin hæfileg fangelsi í átta mánuði. I hafði 

áður verið fundinn sekur um líkamsárás skv. 218. gr. og gert að sæta fangelsi. 

Með vísan til 78. gr. hgl. bar að taka fyrri dóm upp og ákvarða refsingu I sem 

hegningarauka við refsingu í fyrri dómi. Var refsing I vera talin hæfileg fangelsi 

í fjóra mánuði, skilorðsbundið. B hafði ekki áður gerst sekur um refsiverðan 

verknað og var refsing hans ákveðin fangelsi í þrjá mánuði, skilorðsbundið. 

Hér má sjá nokkurn mun á tveimur Hæstaréttardómum þar sem um samverknað er að ræða, þ.e. 

nokkrir ráðast á einn eða tvo, eftir atvikum. Í Hrd. Sjö er um að ræða samverknað sjö manna 

gagnvart tveimur lögreglumönnum en í Hrd. Hvíta húsið er um að ræða samverknað þriggja 

aðila þar sem þeir ráðast á einn aðila. Í Hrd. Hvíta húsið eru tveir sakborninga að rjúfa skilorð 

með brotum sínum og er dæmdur hegningarauki. Með hegningarauka S í Hrd. Hvíta húsið var 

refsing hans átta mánaða fangelsi á meðan þrír sakborninga í Hrd. Sjö voru dæmdir í níu 

mánaða fangelsi. Að sama skapi er I í Hrd. Hvíta húsið dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi og 

B í þriggja mánaða fangelsi, báðir skilorðsbundið. Til samanburðar var RC, í Hrd. Sjö, dæmdur 

í sjö mánaða fangelsi og Y, MA og M dæmdir í sex mánaða fangelsi fyrir þátt sinn í árásum á 

lögreglumennina. Hér er nokkuð ljóst að réttarvernd lögreglumannanna í Hrd. Sjö var til staðar 

enda ekki um neina skilorðsbundna dóma að ræða en í Hrd. Hvíta húsið var um að ræða brot 

gegn 218. gr. hgl. ásamt rofi á skilorði.  

7.3.3. Umfjöllun um nýlega héraðsdóma er fjalla um 106. 

gr. hgl.  

Hér er, til samanburðar, litið á nýfallna héraðsdóma er fjalla um brot gegn 106. gr. hgl. og þeir 

bornir saman við niðurstöður Hæstaréttar í sambærilegum málum, sbr. fyrri umfjöllun. Eru í 

því sambandi eingöngu skoðaðir héraðsdómar þar sem sekt var sönnuð og um ofbeldi gagnvart 

lögreglumönnum var að ræða. Þó ber að minna á að fordæmisgildi héraðsdóma er takmarkað. 

Héraðsdómur Reykjavíkur 29. júní 2017 mál nr. S-260/2017. H var sakfelld 

fyrir brot gegn valdstjórninni með því að hafa bitið í hönd lögreglumannsins A 

en lögreglumaðurinn var í hönskum sem vörðu hann fyrir bitinu. H hafði verið 

dæmd, fyrr sama ár, í 30 daga fangelsi skilorðsbundið til tveggja ára og var brot 

í máli þessu hegningarauki við dóminn. Var H dæmd í 15 daga fangelsi við þá 

30 daga sem fyrir voru en fresta skyldi fullnustu refsingarinnar ef H héldi 

almennt skilorð. Var skilorðið það sama og í fyrri dómi þ.e. til tveggja ára. 

Hér er um að ræða aðila sem rýfur skilorð með broti sínu þegar brot H beinist að lögreglumanni. 

Ekki var um neina áverka að ræða í umrætt sinn og H því dæmd í 15 daga fangelsi til viðbótar 

við fyrri dóm. Til samanburðar er vert að skoða Hrd. Miklar annir, sem reifaður er hér að 
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framan, en þar voru ekki neinir áverkar sem hlutust af háttsemi hins brotlega né hafði hann áður 

gerst sekur um refsiverða háttsemi. Sakborningur í Hrd. Miklar annir var dæmdur til 30 daga 

fangelsisrefsingar og taldi Hæstiréttur rétt að skilorðsbinda dóminn m.a. vegna óhæfilegs dráttar 

á málinu í meðförum lögreglu. Jafnframt má horfa til Hrd. Nágrannar, sem reifaður er hér að 

framan, þar sem var um minniháttar áverka að ræða á lögreglumanninum en sakborningur átti 

nokkurn sakaferil að baki, m.a. vegna líkamsárásar og var sakborningur þar dæmdur í fimm 

mánaða fangelsi, skilorðsbundið.  

Héraðsdómur Reykjavíkur 10. febrúar 2017 mál nr. S-797/2016. Þar var A 

sakfelld fyrir að hafa sparkað aftan í læri lögreglumanns. Málavextir voru þeir 

að lögregla var boðuð á vettvang til að aðstoða A þar sem hún lá áfengisdauða á 

salernisbás skemmtistaðar. Þegar verið var að reyna aðstoða A í 

lögreglubifreiðina til viðræðna reynir hún að sparka í lögreglumanninn B. 

Skömmu síðar nær hún að sparka aftan í lögreglumanninn B, þ.e. læri 

lögreglumannsins. Kom fram að A ætti ekki að baki sakaferil en hins vegar væri 

langt um liðið frá því að atvikið átti sér stað en ekki lágu fyrir skýringar á drætti 

rannsóknar málsins. A var ekki gerð refsing í málinu. 

Hér er um að ræða aðila sem sparkar aftan í læri lögreglumanns en fram kemur að 

lögreglumaðurinn hafi ekki fengið áverka af sparkinu en það hafi, engu að síður, verið ákveðið, 

viljandi spark í lögreglumanninn. Hér er áhugavert að þrátt fyrir sönnun þess efnis að A hafi 

gerst sek um refsiverðan verknað, þ.e. ofbeldi gagnvart lögreglumanni sem var við skyldustörf 

er A ekki gerð nein refsing í málinu. Fram kemur í niðurstöðu héraðsdóms að um samhverft 

brot er að ræða og því er heimilt að sakfella fyrir háttsemina án tillits til afleiðinga eða hvort 

tjón hafi orðið. Jafnframt kemur fram í dómi héraðsdóms að A hafi ekki átt sakaferil að baki en 

greinilega er tekið tillit til óútskýrðs dráttar í meðförum lögreglu sem hefur áhrif á niðurstöðu 

dómsins. Þá er það tiltekið að A mun hafa vaknað við viðkvæmar og niðurlægjandi aðstæður 

og verið vart sjálfbjarga og telur dómurinn að lögreglumennirnir hefðu mátt nálgast ákærðu 

með meiri nærgætni en gert var. Að öllu virtu taldi dómurinn skilyrði til þess að beita 75. gr. 

hgl. Þá kemur fram í niðurstöðu dómsins að ofbeldi gagnvart lögreglumanni, við skyldustörf, 

geti vart talist smáfellt, að þá verði að líta til þeirra sérstöku aðstæðna sem voru í málinu og svo 

hins þokukennda ásetnings ákærðu. Eins og áður hefur komið fram var refsing látin falla niður 

í málinu. Verður að telja að niðurstaðan í þessum dómi héraðsdóms hafi ekki verið í samhengi 

við markmið lagabreytingarinnar með lögum nr. 25/2007 né verið í samræmi við aðra dóma 

sem fallið hafa um 106. gr. hgl. Þó má telja að talsverður dráttur á málinu í meðförum lögreglu 

hafi skipt verulegu máli en rannsókn málsins lauk árið 2015 en ákæra var ekki gefin út fyrr en 

í október 2016. 
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Héraðsdómur Suðurlands 3. mars 2017 mál nr. S-282/2016. Þ var sakfelldur 

fyrir brot gegn valdstjórninni fyrir að hafa tekið lögreglumanninn A hálstaki með 

þeim afleiðingum að lögreglumaðurinn féll til jarðar og fékk við það áverka á 

olnboga og hné. Einnig hótaði Þ lögreglumanninum A lífláti og að hann vildi 

berja lögreglumanninn C. Ákærði viðurkenndi skýlaust þá háttsemi sem hann 

var sakaður um en Þ hafði einu sinni áður sætt refsingu. Refsing Þ var ákveðin 

45 daga fangelsi og þótti rétt að fresta fullnustu refsingarinnar haldi Þ almennt 

skilorð í tvö ár. 

Hér er um að ræða lögreglumann sem verður fyrir broti og fékk við það áverka á olnboga og 

hné. Að auki hótaði Þ lögreglumönnum líkamsmeiðingum og lífláti. Niðurstaða héraðsdóms 

var að Þ skyldi sæta 45 daga fangelsi skilorðsbundið til tveggja ára. Hér er um lítilsháttar áverka 

að ræða ásamt hótunum en niðurstaða dómsins er í nokkru samræmi við héraðsdómana sem 

reifaðir eru hér að ofan, þ.e. nr. S-797/2016 og S-282/2016, með tilliti til áverka en eins og 

fram kemur var jafnframt um hótanir að ræða í S-282/2016 sem gæti útskýrt muninn á 

refsingunni á milli dómanna. 

Héraðsdómur Reykjavíkur 4. október 2017 mál nr. S-262/2017. M var 

sakfelldur fyrir brot gegn valdstjórninni með því að hafa brugðið fæti aftur fyrir 

fætur lögreglumannsins A og kippt í þannig að A féll aftur fyrir sig. Málavextir 

voru þeir að lögregla fær boð um að fara að íbúð þar sem tilkynnt var um mikil 

öskur í karlmanni innan úr íbúðinni. Hafi hjónin verið að rífast. Þegar 

lögreglumenn voru að ræða við M og K hafi M verið í eldhúsi íbúðarinnar og 

orðið æstur. Lögreglumaðurinn B hafi reynt að handtaka M en hann streist á 

móti. Í átökunum hafi M náð að bregða fæti aftur fyrir fætur lögreglumannsins 

A sem við það missti jafnvægið og féll við. Áverkar lögreglumannsins voru mar 

á hnakka, tognun og ofreynsla á hálsi. M hafði ekki gerst áður sekur um 

refsiverða háttsemi en litið var til þess að lögreglumaðurinn fékk töluverða 

áverka. Var M dæmdur í þriggja mánaða fangelsi en frestað var fullnustu 

refsingarinnar héldi M skilorð í tvö ár. 

Lögreglumaðurinn A varð hér fyrir töluverðum áverkum, eins og segir í dómnum, og var litið 

til þess er kom að niðurstöðu dómsins. M hafði ekki áður gerst sekur um refsiverða háttsemi en 

hann var dæmdur í þriggja mánaða fangelsi, skilorðsbundið. Hér er áhugavert að horfa til 

annarra dóma sem reifaðir hafa verið hér að framan með tilliti til áverka lögreglumannanna og 

refsingarinnar. Í Hrd. Umferðarslys var um að ræða refsingu ákærða 90 daga fangelsi, 

skilorðsbundið, en þar átti sakborningur talsverðan sakaferil að baki. Hins vegar voru áverkarnir 

minniháttar. Í Hrd. Eftirför var um að ræða refsingu ákærða þriggja mánaða fangelsi, 

skilorðsbundið, en þar hafði sakborningur verið áður dæmdur til sektar fyrir líkamsárás og var 

því litið til ítrekunaráhrifa 3. mgr. 106. gr. hgl. Áverkarnir voru hins vegar minni háttar. Í Hrd. 

Sambýliskonan var um að ræða þriggja mánaða fangelsisrefsingu, skilorðsbundið, og hafði 

sakaferill sakbornings ekki þýðingu í málinu. Lögreglumaðurinn hlaut minniháttar meiðsli. Þá 

er áhugavert að skoða dóm Hæstaréttar í líkamsárásarmáli til samanburðar. 
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Hrd. 11. maí 2017 í máli nr. 765/2016. X var sakfelldur fyrir brot gegn 217. gr. 

hgl. með því að hafa veist að systur sinni. X mun hafa gripið í handleggi systur 

sinnar, gripið í háls hennar og hert að með þeim afleiðingum að hún hlaut 

marbletti á báðum handleggjum, blett undir kjálkabarð og þreifieymsli við 

hryggsúlu og yfir herðavöðvum. X hafði ekki áður gerst sekur um refsiverða 

háttsemi og var refsing hans ákveðin hæfileg fangelsi í 60 daga, skilorðsbundið. 

Hér er að sjá dóm þar sem X er sakfelldur fyrir brot á 217. gr. hgl. eftir að hafa gripið í handleggi 

systur sinnar og hert að háls hennar. Um var að ræða minniháttar áverka af völdum árásarinnar 

og X hafði ekki áður gerst sekur um refsiverða háttsemi. Refsing X var ákveðin fangelsi í 60 

daga, skilorðsbundið. Eins og fram kemur í héraðsdómi nr. S-262/2017, sem reifaður er hér 

að framan, hafði árás M á lögreglumanninn í för með sér töluverða áverka. Þar var M dæmdur, 

eins og áður segir, í þriggja mánaða fangelsi, skilorðsbundið. Í báðum dómum er um að ræða 

aðila sem ekki höfðu áður gerst sekir um refsiverða háttsemi. Verður því að telja að miðað við 

orðalag héraðsdóms að um töluverða áverka hafi verið að ræða sé refsing X í Hrd. 11. maí 

2017 í máli nr. 765/2016 of hörð ellegar refsing M í héraðsdómi S-262/2017 of væg sé litið 

til áverka og að um lögreglumann var að ræða. 

7.3.4. Aðrir athyglisverðir dómar er varða 106. gr. hgl. 

Fram hefur komið að lögreglumaður fellur undir skilgreininguna opinber starfsmaður en undir 

þá skilgreiningu fellur flokkur aðila sem starfa í þágu ríkisvaldsins eða stjórnvalda. Eðli málsins 

samkvæmt hafa fallið dómar er fjalla um brot gegn opinberum starfsmönnum, öðrum en 

lögreglumönnum, og er því ástæða til að athuga mun á brotum gegn lögreglumönnum og svo 

öðrum opinberum starfsmönnum. 

7.3.4.1. Hrækt á opinbera starfsmenn 

Svokallaðir ,,hrákadómar“ hafa komið annað slagið til umfjöllunar í samfélaginu þar sem aðilar 

hafa hrækt á lögreglumenn eða aðra opinbera starfsmenn og hlotið refsingu fyrir. Þar sem 106. 

gr. hgl. gerir ekki kröfu um áverka, eins og sjá má í dómaumfjöllun hér að ofan, til að vera 

refsivert má segja að í slíkum málum njóti lögreglumenn og aðrir opinberir starfsmenn frekari 

verndar en aðrir. Verður hér farið yfir nokkra dóma er hafa fallið í tengslum við hráka á 

lögreglumenn og þeir að lokum bornir saman við dóm þar sem ákært er fyrir að hrækja á 

dómara. 

Héraðsdómur Reykjavíkur 10. október 2013 mál nr. S-734/2013. Þar var M 

sakfelld fyrir brot gegn valdstjórninni með því að hafa hrækt inn um opinn 

hliðarglugga lögreglubifreiðar og á lögreglumanninn K. Hafnaði hrákinn í andliti 

og á líkama lögreglumannsins. M játaði brot sín skýlaust og hafði ekki gerst áður 
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sek um brot og var litið á það við ákvörðun refsingar. Var M dæmd í 30 daga 

fangelsi en fresta skyldi fullnustu refsingarinnar héldi M skilorð í tvö ár. 

Hér var um ansi umtalað mál á sínum tíma þar sem lögreglumaðurinn K var í framhaldinu 

ákærður fyrir brot í opinberu starfi þar sem K var dæmdur fyrir að hafa farið offari við handtöku 

M í kjölfar hrákans. Hins vegar, eins og fram kemur í dómi héraðsdóms, voru þau atvik sem 

áttu sér stað eftir brot M ekki látin hafa áhrif á ákvörðun refsingar í þessu máli þar sem þau 

atvik áttu sér stað eftir hrákann.  

Héraðsdómur Norðurlands eystra 23. maí 2017 mál nr. S-85/2017. Hér var 

X sakfelldur fyrir hótanir gagnvart lögreglumönnum sem og að hafa hrækt á 

lögreglumanninn A en hrákinn kom við andlit og hönd. Ákærði, X, játaði 

skýlaust sakargiftir en hafði áður sætt refsingu og með þessu broti rauf X skilorð 

og var því fyrri refsing tekin upp og dæmd með refsingu í þessu máli. Var X 

dæmdur í þriggja mánaða fangelsi en með hliðsjón af skýlausri játningu X ásamt 

því að nokkur dráttur hafði orðið á málarekstri hjá lögreglu og ákæruvaldi var 

fullnustu fangelsisrefsingarinnar frestað haldi X skilorð í eitt ár. 

Héraðsdómur Reykjavíkur 8. september 2017 mál nr. S-388/2017. G var 

sakfelldur fyrir brot gegn valdstjórninni með því að hafa hrækt í andlit 

lögreglumannsins A. Ákærði, G, játaði brot sín og kom fram að sakaferill hans 

hefði ekki áhrif á ákvörðun refsingar í máli þessu. G var dæmdur í 30 daga 

fangelsi en fresta skyldi fullnustu refsingarinnar og fellur hún niður að liðnum 

tveimur árum haldi G almennt skilorð. 

Hér er að sjá þrjá héraðsdóma sem fjalla allir um hráka í andlit lögreglumanna sem voru við 

skyldustörf. Það er ekki að sjá að almennir borgarar séu að njóta slíkrar réttarverndar sem þarna 

ræðir enda líklega hæpið að fella slíkt undir 217. gr. hgl. sbr. framangreinda umfjöllun um 

lagaákvæðið. Það sem vekur þó athygli í þessum þremur framangreindum dómum er að 

refsingin við að hrækja á lögreglumann virðist vera 30 daga fangelsi, skilorðsbundið, þó að í 

máli nr.  S-85/2017 hafi verið um þriggja mánaða fangelsi að ræða. Þar verður þó að líta til 

þess að ákærði í því máli rauf skilorð með brotinu og var því fyrri refsing tekin upp og dæmd 

með refsingunni er sneri að broti gegn valdstjórninni.  Hér er við hæfi að skoða annan dóm er 

varðar hráka á opinberan starfsmann og bera hann saman við dómana hér að ofan. 

Hrd. 21. febrúar 2013 í máli nr. 497/2012 (Hráki). B var sakfelldur fyrir brot 

gegn valdstjórninni með því að hafa uppi niðrandi og ósæmileg ummæli um 

héraðsdómara og síðan hrækja á dómarann þegar verið var að færa B fyrir dóm 

sem gæsluvarðhaldsfanga. Málavextir voru þeir að verið var að færa B fyrir 

dómara þar sem verið var að lesa úrskurðarorð um að B skyldi afplána 

eftirstöðvar refsingar. Þegar héraðsdómari hafi lesið upp úrskurðarorðin hafi B 

hóstað í tvígang og sagt um leið orðið ,,tussa“. Hafi B horft á héraðsdómarann 

A og beint orðum sínum að héraðsdómaranum. Þegar héraðsdómari hafði slitið 

þinghaldinu hafi B gengið í átt að héraðsdómaranum A og hrækt á 

héraðsdómarann. Hrákinn hafi lent á skikkju A og á handarbaki. Ákærði B játaði 
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sök að hluta til þ.e. að hafa hrækt á héraðsdómarann A og játaði einnig að hafa 

sagt orðið ,,tussa“ í tvígang en þeim orðum hafi ekki verið beint að 

héraðsdómaranum. Ákærði B á að baki talsverðan sakaferil, m.a. þrisvar verið 

ákærður fyrir brot gegn almennum hegningarlögum, lögum um ávana- og 

fíkniefni og umferðarlögum. Þá var B dæmdur í 7 ára og 6 mánaða fangelsi fyrir 

tilraun til manndráps. Þá var tekið fram að ákærði hafi áður verið dæmdur fyrir 

brot gegn valdstjórninni og skv. 3. mgr. 106. gr. hgl. má hækka refsingu allt að 

helmingi ef sá sem er dæmdur hefur áður gerst brotlegur við 1. mgr. 106. gr. hgl. 

Einnig var vísað til 1. mgr. 73. gr. hgl.Var refsing ákærða því ákveðin 6 mánaða 

fangelsi óskilorðsbundið. 

Eins og fram kemur í Hrd. Hráki þá hafði B áður gerst sekur um brot gegn 106. gr. hgl. ásamt 

því að hafa verið gæsluvarðhaldsfangi þegar atvikið átti sér stað og átt að baki talsverðan 

sakaferil þegar kom að ofbeldisbrotum. Var hann dæmdur í 6 mánaða fangelsi, óskilorðsbundið, 

en á móti virðist sem 30 daga fangelsisrefsing sé við að hrækja á lögreglumenn þar sem hrákinn 

lendir í andliti á móti því að B hrækir á skikkju og handarbak héraðsdómara. Má því segja að 

hér sé talsvert misvægi. Hinsvegar í öllum þeim þremur héraðsdómum sem fjallað var um hér 

að framan, þar sem hrækt er á lögreglumenn, játuðu aðilar brot sín og áttu lítinn sem engan 

sakaferil ásamt því að B hafði brotið áður gegn 106. gr. hgl. Miðað við frumvarp til laga nr. 

25/2007 þar sem um aukna refsivernd lögreglu var að ræða verður vart hægt að sjá að verið 

væri að taka tillit til þess í þeim héraðsdómum sem hér eru ræddir, þó getur hráki í andlit haft 

ýmsar afleiðingar s.s. smit.89 Að öllu virtu, miðað við framangreinda héraðsdóma, verður að 

telja að refsivernd lögreglumanna sé nokkur þegar kemur að hrákum á lögreglumenn. Hið sama 

á við aðra opinbera starfsmenn en þá er spurningin áfram sú hvort refsivernd lögreglumanna sé 

næg? Er verra að hrækja á handarbak og skikkju dómara heldur en í andlit lögreglumanns? Ef 

aðeins eru skoðaðar refsingarnar í framangreindum dómum, án tillits til refsihækkunarástæðna, 

væri svarið játandi en þar sem augljósar refsihækkunarástæður voru í máli B þá er svarið ekki 

svo augljóst. Hér verður því að líta til 1. mgr. 73. gr. hgl. sem segir að ef fangi, sem er að taka 

út refsingu eða er haldið í gæslu af öðrum ástæðum, gerist sekur um brot á ákvæðum 106., 126., 

127., 164., 211., 217., 218., 225., 226., 233. eða 2. mgr. 257. gr., þá má, þegar refsing hans er 

tiltekin, fara út fyrir hæsta stig þeirrar refsingar sem við broti hans liggur samkvæmt nefndum 

greinum, en þó ekki meira en svo að refsing tvöfaldist. Þegar svo stendur á má ekki dæma í 

vægari refsingu en fangelsi. Hæstiréttur beitir að auki framangreindu ákvæði sem útskýrir 

muninn á refsingum aðilanna í framangreindum dómum enda segir svo um 73. gr. hgl. að 

                                                 
89 www.dv.is, 'Lögreglukona lést úr berklum, smitaðist eftir að maður hrækti í andlit hennar' (DV) 

<http://www.dv.is/frettir/2016/8/1/logreglukona-lest-ur-berklum-smitadist-eftir-ad-madur-hraekti-i-andlit-

hennar/> skoðað 15. apríl 2018. 
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greinin miði að því að auka öryggi hegningarstofnanna og starfsmanna þeirra enda er sérstök 

ástæða til að veita þeim aukið öryggi vegna þeirrar hættu, sem stafar af dvöl afbrotamanna þar.90 

7.3.4.2. Að fella opinberan starfsmann 

Upp hafa komið dómar þar sem aðili fellir opinberan starfsmann og er sakfelldur fyrir brot gegn 

valdstjórninni. Ekki er um að ræða mikla áverka í eftirtöldum dómum en um sambærilegar 

verknaðarlýsingar er að ræða. 

Hrd. 26. mars 2009 í máli nr. 581/2008 (Fótlás). H var ákærður fyrir brot gegn 

valdstjórninni með því að hafa læst höndum sínum um fótlegg lögreglumanns 

sem við það féll í jörðina. Lögreglumenn voru að hafa afskipti af H þar sem H 

var í handalögmálum við annan aðila. Hafi ákærði verið mjög æstur og reynt að 

slá til lögreglumanna. Hafi lögreglumaður A þá reynt að beita H lögreglutökum 

en án árangurs en H hafi fallið við og þá gripið í vinstri fót lögreglumannsins A. 

Hafi hann síðan læst báðum höndum um fótlegg lögreglumannsins A og þannig 

fellt lögreglumanninn. Hafi lögreglumaðurinn hlotið rispur á fingri og marbletti 

á hné. Ákærði, H, hafði ekki áður hlotið refsingu og var dæmdur í þriggja 

mánaða fangelsi, skilorðsbundið til þriggja ára. 

Hrd. 17. desember 2015 í máli nr. 705/2014 (Hávaði). O var sakfelldur fyrir 

brot gegn valdstjórninni með því að hafa sparkað í fótlegg lögreglumanns. 

Málsatvik voru þau að lögregla hafði verið kölluð til aðstoðar vegna hávaða úr 

íbúð. Ákærði hafi boðið lögreglu inn í íbúð sína og lækkað tónlistina. Þá hafi 

ákærði O farið að kalla lögreglumennina ýmsum nöfnum og þegar 

lögreglumennirnir voru á leið út hafi O sparkað í fótlegg eins lögreglumannsins. 

Ekki hafi hlotist af áverkar á lögreglumanninum. O hafði einu sinni verið gerð 

refsing með sátt fyrir brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni. Mun það ekki 

hafa haft áhrif við ákvörðun refsingar. Refsing O þótti hæfileg fangelsi í tvo 

mánuði en fresta skyldi fullnustu refsingarinnar héldi O almennt skilorð í tvö ár.  

Hrd. 22. febrúar 2007 í máli nr. 356/2006 (Sýslumaður). S var sakfelldur fyrir 

brot gegn valdstjórninni með því að hafa veist að sýslumanninum á Selfossi 

þegar hann var við störf. Mun ákærði hafa ýtt eða gripið í skyrtubrjóst 

sýslumannsins og reynt að sópa undan honum fótum þar sem hann var við störf 

fyrir utan dómsal í Héraðsdómi Suðurlands. Að sögn vitnis hafi engu mátt muna 

að sýslumaður missti jafnvægið við aðförina. Ekki var að sjá að neinir áverkar 

hefðu orðið á þolanda. Með brotinu rauf S skilorð og því bar að taka upp fjögurra 

mánaða skilorðshluta þess dóms og var hann dæmdur með máli þessu. Að auki 

hafði ákærði verið fundinn sekur um ofbeldisbrot í þriðja sinn á rúmlega þriggja 

ára tímabili. Þótti refsing S hæfileg sex mánaða fangelsi. 

Hér er um að ræða þrjá dóma er fjalla um brot á 106. gr. hgl. þ.e. brot gegn opinberum 

starfsmönnum. Fyrri dómarnir tveir fjalla um brot á lögreglumönnum en Hrd. Sýslumaður 

fjallar um brot gegn sýslumanninum á Selfossi. Í Hrd. Fótlás var um að ræða minniháttar 

áverka ásamt því að hinn ákærði, H, hafði ekki áður hlotið refsingu. Í Hrd. Hávaði var ekki um 

                                                 
90  Þskj. 644 stjórnarfrumvarp: Almenn Hegningarlög (n 4). 
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neina áverka að ræða en O hafði áður verið gerð refsing sem þó hafði ekki áhrif við ákvörðun 

refsingar. Að lokum er um að ræða Hrd. Sýslumaður þar sem ekki var um neina áverka að 

ræða en með brotinu rauf S skilorð og bar því að taka upp fyrri dóm og dæma hann með þessu 

máli. Refsingarnar sem aðilarnir hlutu voru þriggja mánaða fangelsi í Hrd. Fótlás, tveggja 

mánaða fangelsi í Hrd Hávaði, báðir skilorðsbundnir, og að lokum sex mánaða fangelsi í Hrd. 

Sýslumaður. Það skal tekið fram að brotin í Hrd. Sýslumaður áttu sér stað fyrir lagabreytingar 

nr. 25/2007 en þær höfðu tekið gildi þegar brotin í Hrd. Fótlás og Hrd. Hávaði áttu sér stað. 

Hér verður ekki betur séð en að lögreglumenn hafi notið meiri réttarverndar en þolandinn í Hrd. 

Sýslumaður enda þótt refsing S hafi verið óskilorðsbundin að þá var hann fundinn sekur um 

ofbeldisbrot í þriðja sinn á rúmum þremur árum og rauf með broti sínu skilorð og fyrri dómur 

því tekinn upp. Þó er hér áhugavert að líta til fyrri umfjöllunar þar sem enga eða litla áverka var 

að ræða þegar kom að brotum gegn lögreglumönnum. Miðað við fyrri dómaumfjöllun verður 

að telja, miðað við áverka, að hér sé um að ræða talsverða réttarvernd til handa 

lögreglumönnum. Í því sambandi má til að mynda vísa til Hrd. Brotamenn, sem reifaður er 

hér að framan, sem og Hrd. Eftirför. Verður að telja að í Hrd Fótlás og Hrd. Hávaði sé 

réttarvernd lögreglu mjög sterk enda um sömu refsingu að ræða í Hrd. Fótlás og í Hrd. Eftirför 

þar sem jafnframt er um hótanir að ræða ásamt því að litið var til 3. mgr. 106. gr. hgl. þar sem 

ákærði hafði áður verið sakfelldur fyrir líkamsárás.  

7.3.4.3. Hnífum beint að lögreglumönnum 

Hér er fjallað stuttlega um dóma þar sem hnífum hefur verið beitt að lögreglumönnum án þess 

þó að valda líkamlegum skaða. 

Hrd. 30. október 2014 í máli nr. 791/2013 (Hnífakast). I var sakfelldur fyrir 

brot gegn valdstjórninni en var einnig ákærður fyrir brot gegn vopnalögum, 

tilraun til sérstaklega hættulegrar líkamsárásar og að kasta hníf í 

lögreglumanninn A. Var um að ræða fleiri en eitt atvik en í því fyrsta var I 

ákærður fyrir að hóta lögreglumönnum þar sem hann hélt tveimur hnífum á lofti 

og beindi þeim að lögreglumönnum sem höfðu afskipti af honum. Í framhaldinu 

hafi hann kastað öðrum hnífnum af afli í lögreglumanninn A en hnífurinn 

hafnaði flatur í bringuhæð á hnífavesti lögreglumannsins. Þá var I ákærður fyrir 

að hafa ráðist með ofbeldi á lögreglumanninn C og gefið C hnéspark í læri með 

þeim afleiðingum að lögreglumaðurinn C hlaut yfirborðsáverka á mjöðm og læri. 

Einnig var I ákærður fyrir að hafa veitt lögreglumanninum D hnefahögg í 

andlitið með þeim afleiðingum að D hlaut roða umhverfis auga. Ákærði hafði 

ekki áður gerst sekur um refsiverða háttsemi. Ekki var talin ástæða til að efast 

um sakhæfi I og var I því sakfelldur og gert að sæta fangelsi í 9 mánuði, en I var 

sýknaður af þeim hluta ákærunnar sem sneri að vopnalagabroti. Fullnustu 

refsingarinnar skyldi frestað og hún falla niður héldi I almennt skilorð í þrjú ár. 

Var m.a. tekið fram að um drátt hafi verið að ræða hjá ákæruvaldi í málinu. 
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Hrd. 15. september 2016 í máli nr. 66/2016 (Silfurgata). B var sakfelldur fyrir 

tvö brot gegn valdstjórninni. Fyrir að hafa veist með ofbeldi og hótunum að 

tveimur lögreglumönnum meðan B var vopnaður hnífi og sama dag veist að 

öðrum tveimur lögreglumönnum með hótunum. Jafnframt var B sakfelldur fyrir 

fíkniefnalagabrot. Málsatvik voru þau að lögregla var kvödd að heimili B og B 

komið til dyra með hníf í hendi. Var notaður varnarúði á B en hann réðst að 

lögreglumönnunum vopnaður hnífi og reyndi að stinga til þeirra. Hafi 

lögreglumaður A náð að víkja sér undan stungu sem ,,hefði hafnað einhvers 

staðar í efri hluta hans“. Þurftu lögreglumenn að nota lögreglukylfur á B en án 

árangurs og urðu frá að hverfa til að vopnast. Ekki þykir sérstök ástæða að lýsa 

öðrum brotum frekar. B hafði ekki verið áður dæmdur til refsingar. Var refsing 

B ákveðin 9 mánaða fangelsi en fullnustu sex þeirra frestað héldi B skilorð í tvö 

ár. 

Hér er um að ræða mjög svipuð málsatvik, þegar kemur að hnífaárásum, ásamt því að í báðum 

tilvikum höfðu aðilarnir ekki áður hlotið refsidóma en í Hrd. Hnífakast kemur fram að um 

drátt hafi verið að ræða hjá ákæruvaldi í málinu. Í báðum tilvikum er um 9 mánaða 

fangelsisdóma að ræða en í Hrd. Hnífakast voru allir 9 mánuðirnir skilorðsbundnir og fullnustu 

frestað á meðan að fullnustu sex mánaða var frestað í Hrd. Silfurgata. Ásamt því var skilorðið 

bundið við þrjú ár í Hrd. Hnífakast en aðeins tvö ár í Hrd. Silfurgata. Má telja að dráttur hjá 

ákæruvaldi hafi valdið þessu að einhverju leiti. Þó ber að líta til þess að í Hrd. Hnífakast er 

ákærði einnig sakfelldur fyrir að veita lögreglumönnum hnéspark og hnefahögg í andlit. Með 

tilliti til þess verður að telja að sá dómur sé, annað hvort, of vægur miðað við Hrd. Silfurgata 

eða að Hæstiréttur sé að auka refsivernd lögreglu með Hrd. Silfurgata. 

Héraðsdómur Reykjaness 13. október 2017 mál nr. S-118/2017. X var 

ákærður fyrir brot gegn valdstjórninni með því að sveifla hníf að 

lögreglumanninum A og veitast með ofbeldi að lögreglu og kasta húsgögnum og 

stórum vasa í átt að lögreglumönnunum A, B og C. Í framhaldinu otaði X hníf 

að lögreglumönnunum. Af háttseminni hlaut lögreglumaðurinn B veruleg eymsli 

á hálshrygg og sjalvöðva ásamt bólgu á kálfa. Farið var fram á sakarmat á X en 

álitið var að X hefði verið í geðrofsástandi þegar atvik málsins áttu sér stað. 

Hafði X, mánuðina fyrir dóminn, verið í góðu jafnvægi og var það mat 

matsmanns og yfirlæknisins E að refsing í formi fangelsisvistar væri mjög slæm 

fyrir bata hans. X játaði hins vegar sök. Var X ekki gerð refsing sbr. 16. gr. hgl. 

þar sem refsing var ekki talin bera árangur gagnvart ákærða. 

Héraðsdómur Reykjavíkur 31. október 2017 mál nr. S-264/2017. A var 

ákærður fyrir brot gegn valdstjórninni með því að hafa ógnað 

lögreglumönnunum C, D og sjúkraflutningsmönnunum E og F með hníf en 

ákærði sveiflaði og otaði hnífnum með ógnandi hætti í átt til þeirra þannig að 

lögreglu- og sjúkraflutningsmenn urðu að hörfa úr íbúðinni. Í frumskýrslu 

lögreglu var tekið fram að atlaga ákærða gegn lögreglu- og 

sjúkraflutningsmönnum hafi verið afar hættuleg og hafi þeir óttast um líf sitt. 

Ákærði A hefur ekki gerst sekur um refsiverða háttsemi svo kunnugt sé en í 

dómnum er að einhverju leyti farið yfir sjúkrasögu A en hann mun hafa lent í 

gassprengingu þegar hann var yngri og farið í gegnum nokkrar skurðaðgerðir í 
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kjölfarið. Þá hafi hann átt að fara í lýtalækningar en ekki hafi verið hægt að fá 

húð frá öðrum. Hafi hann í kjölfarið verið afar ósáttur. Var A ekki gerð sérstök 

refsing í málinu sbr. 75. gr. hgl. 

Hér er um að ræða tvo nýlega héraðsdóma þar sem, í báðum tilvikum, hinum ákærðu var ekki 

gerð sérstök refsing í málunum. Í báðum tilvikum var hnífum beitt að lögreglumönnum ásamt 

því að lögreglumenn í fyrrnefnda dómnum urðu fyrir meiðslum. Þarna beita dómarar sitthvorri 

refsileysisástæðunni þ.e. 16. gr. hgl. í fyrri dómnum en 75. gr. hgl. í þeim síðari. Það sem vekur 

einna mesta furðu, er varðar seinni dóminn sérstaklega, er að í fyrri dómnum eru fengnir 

matsmenn til að meta ástand hins ákærða en í seinni dómnum er slíkt ekki gert. Þá verður 

orðalag í seinni dómnum ,,... og hefur hann án nokkurs vafa átt mjög erfitt. Með hliðsjón af 

þeim högum ákærða er áður var lýst og andlegu ástandi hans ...“ að teljast áhugavert ef tekið er 

mið af fyrri dómnum en þarna er verið að lýsa andlegu ástand hins ákærða. Verður að teljast 

sérstakt að ekki hafi verið fengnir dómkvaddir matsmenn til að meta ástand hins ákærða sbr. 

fyrri héraðsdóminn. 
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7.4. Samantekt á dómum er varða brot gegn 

lögreglumönnum 

Dómur Lýsing Meiðsli Refsing Annað 

Hrd. 18/2006 Lagði til tveggja lögreglumanna 

með hníf 

Skar göt á jakka 

og buxur 

18 mánaða fangelsi   

Héraðsdómur Reykjavíkur 
mál S-414/2006  

Skallaði lögreglumann Yfirborðsáverkar 
og heilahristingur 

11 mánaða fangelsi Rauf skilorð 

Hrd. 418/2006 Sló lögreglumann ítrekað Engin 4 mánuðir/3 

skilorðsbundnir 

  

Héraðsdómur Reykjavíkur 
mál S-1137/2006  

Sló til lögreglumanna og sparkaði í 
lögreglumann 

Meiðsli á fingri 1 
mánuður/skilorðsbundinn 

  

Héraðsdómur Reykjaness 

mál S-898/2006 

Beit lögreglumann Fleiður á hendi 30 daga 

fangelsi/skilorðsbundið 

  

Héraðsdómur Reykjavíkur 

23. apríl 2003 

Sló lögreglumann í andlit Yfirborðsáverkar Refsingu 

frestað/skilorðsbundið 

  

Héraðsdómur Reykjaness 

mál S-1382/2003 

Skallaði og sparkaði í lögreglumann Mar og áverkar á 

andliti og hné 

1 

mánuður/skilorðsbundinn 

  

Héraðsdómur Reykjavíkur 

9. janúar 2004  

Tók lögreglumann kverkataki og sló 

hnefahögg í andlit 

Skurður, sár í 

munnviki, mar og 

klórför 

30 daga 

fangelsi/skilorðsbundið 

  

Héraðsdómur Reykjaness 
mál S-623/2006 

Sparkaði í andlit lögreglumanns Brot í tennur og 
fylling brotnaði 

3 mánaða 
fangelsi/skilorðsbundið 

  

          

Hrd. 123/2008 Sló lögreglumann í andlit Brot á vinstra 

kjálkabeini 

8 mánaða fangelsi/ 5 

skilorðsbundnir 

  

Hrd. 22/2008 Hótað og sló lögreglumann 

hnefahöggi í andlit 

Yfirborðsáverkar 

og mar 

9 mánaða fangelsi Rauf skilorð 

Hrd. 354/2008 Tvö saman, lögreglumaður skallaður 

og bitinn 

Yfirborðsáverkar 

og mar 

4 mánaða 

fangelsi/skilorðsbundið 
báðir gerendur 

  

Hrd. 77/2009 Sló lögreglumann í andlit Mar í andliti 90 daga 

fangelsi/skilorðsbundið 

  

Hrd. 43/2011 Sló lögreglumann í andlit Roði á kinn Refsingu 
frestað/skilorðsbundið 

  

Hrd. 540/2012 Sparkað í þrjá lögreglumenn Roði á kinn 5 mánaða 

fangelsi/skilorðsbundið 

  

Hrd. 274/2014 Sló lögreglumann í andlit og hótað Væg bólga í 

andliti 

3 mánaða 

fangelsi/skilorðsbundið 

  

Hrd. 811/2014 Sló lögreglumann í andlit Bólga og mar í 

andliti 

3 mánaða 

fangelsi/skilorðsbundið 

  

Hrd. 169/2015 Sparkaði í lögreglumann Engir 8 mánaða fangelsi/ 5 

skilorðsbundnir 

Rauf skilorð 

Hrd. 204/2009 Tveir aðilar: annar skallaði 

lögreglumann, hinn sparkaði í 
lögreglumann 

  8 mánaða fangelsi og 4 

mánaða fangelsi/ seinni 
skilorðsbundinn 

Rufu báðir 

skilorð 

Hrd. 681/2012 Sló og skallaði lögreglumenn Nefbrot, bólgur og 

mar 

12 mánaða fangelsi   

Hrd. 74/2011 Kastaði glerglasi í höfuð 
lögreglumanns 

Mar á höfði 8 mánaða 
fangelsi/skilorðsbundið 

  

Hrd. 744/2009 Sjö aðilar ráðast að tveimur 

lögreglumönnum 

Bólgur, mar, 

skurður og hruflsár 

Þrír fengu 9 mánaða 

fangelsi/ einn fékk 7 
mánaða fangelsi/ þrír 

fengu 6 mánaða fangelsi 

  

Hrd. 581/2008 Felldi lögreglumann Rispur og 

marblettir 

3 mánaða 

fangelsi/skilorðsbundið 

  

Hrd. 705/2014 Sparkaði í lögreglumann Engir 2 mánaða 

fangelsi/skilorðsbundið 

  

Hrd. 791/2013 Sparkaði og kastaði hníf í 

lögreglumann. Sló annan 
lögreglumann í andlit 

Yfirborðsáverkar 

og mar 

9 mánaða 

fangelsi/skilorðsbundið 

  

Hrd. 66/2016 Veittist að lögreglumönnum 

vopnaður hníf og hótaði öðrum 
lögreglumönnum 

Engir 9 mánaða fangelsi/ 6 

skilorðsbundnir 

  

Héraðsdómur Reykjaness 

mál S-118/2017  

Veittist að lögreglumönnum 

vopnaður hníf og kastaði munum í 
lögreglumenn 

Eymsli og bólgur Engin refsing   

Héraðsdómur Reykjavíkur 

mál S-264/2017  

Veittist að lögreglumönnum 

vopnaður hnífi 

Engir Engin refsing   
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Héraðsdómur Reykjavíkur 

mál S-260/2017  

Beit lögreglumann Engir 45 daga 

fangelsi/skilorðsbundnir 

Hegningarauk

i við fyrri dóm 

Héraðsdómur Reykjavíkur 
mál S-797/2017  

Sparkaði í lögreglumann Engir Engin refsing   

Héraðsdómur Suðurlands 

mál S-282/2016 

Tók lögreglumann hálstaki Áverkar á olnboga 

og hné 

45 daga 

fangelsi/skilorðsbundnir 

  

Héraðsdómur Reykjavíkur 
mál S-26/2017  

Brá fæti fyrir lögreglumann Mar og tognun á 
hnakka 

3 mánaða 
fangelsi/skilorðsbundið 

  

Héraðsdómur Reykjavíkur 

mál S-734/2013  

Hrækti í andlit og á líkama 

lögreglumanns 

  30 daga 

fangelsi/skilorðsbundið 

  

Héraðsdómur 
Norðurlands eystra mál S-

85/2017 

Hrækti í andlit lögreglumanns og 
hótaði 

  3 mánaða 
fangelsi/skilorðsbundið 

Rauf skilorð 

Héraðsdómur Reykjavíkur 
mál S-388/2017  

Hrækti í andlit lögreglumanns     30 daga 
fangelsi/skilorðsbundið 

  

Tafla 1. Samantekt á dómum er varða brot gegn lögreglumönnum 
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8. Niðurstöður 

Samkvæmt Snorra Magnússyni, formanni Landsambands lögreglumanna, fer ofbeldi gagnvart 

lögreglumönnum vaxandi á Íslandi. Þá eru hótanir gagnvart fjölskyldum lögreglumanna orðið 

sérstakt áhyggjuefni. ,,Við erum að sjá aukningu á þessu, hótunum og eins beinu ofbeldi 

gagnvart lögreglumönnum þar sem þeir eru að sinna skyldustörfum sínum.“91  

  Farið var í upphafi ritgerðarinnar yfir þróun 1. mgr. 106. gr. hgl. og fjallað sérstaklega 

um breytingu á 106. gr. hgl. með lögum nr. 25/2007 þar sem takmarkið var m.a. að auka 

réttarvernd lögreglumanna með því að gera dómurum kleift að dæma brotamann til 8 ára 

fangelsisrefsingar í stað 6 ára áður. Þar sem um samhverft brot er að ræða er ekki gerð krafa 

um ákveðna eða tiltekna afleiðingu til þess að brotið teljist fullframið. Þannig er ekki gerð krafa 

um að áverkar sjáist á lögreglumönnum ef á þá er ráðist með ofbeldi. Því geta komið margar 

verknaðaraðferðir til greina og sjá má á dómaframkvæmd að refsað er fyrir brot gegn 106. gr. 

hgl. þrátt fyrir að engir áverkar hafi hlotist af, t.d. að hrækja á opinbera starfsmenn sbr. Hrd. 

Hráki. Sama má sjá þegar lögreglumaður, sem verður fyrir ofbeldi, fær enga áverka sbr. Hrd. 

Hávaði.  

Verndarhagsmunir 1. mgr. 106. gr. hgl. eru bæði persónulegir sem og opinberir en 

lögreglumönnum er gefið talsvert vægi í ákvæðinu eins og sést á því að þegar um er að ræða 

brot gegn opinberum starfsmönnum sem hafa heimild til líkamlegrar valdbeitingar þá má beita 

fangelsi allt að 8 árum í stað 6 ára hjá þeim opinberu starfsmönnum sem ekki hafa heimild til 

líkamlegrar valdbeitingar.  

Ljóst er að til að refsa aðila fyrir brot á 217. gr. hgl. þá þurfa áverkar að hafa hlotist af, 

jafnvel í skamma stund, en þegar kemur að brotum gegn 218. gr. hgl. hafa dómvenjur skapast í 

dómaframkvæmd. Þá hafa brot sem myndu teljast meiriháttar líkamsárás skv. 218. gr. hgl. verið 

beitt saman með 106. gr. hgl. ef brotaþoli er opinber starfsmaður, þ.e. að þá er ákært fyrir 218. 

gr. hgl. og 106. gr. hgl. ef brotið er gegn opinberum starfsmanni.  

Farið var yfir helstu skilyrði refsiábyrgðar með tilliti til 106. gr. hgl. og ákvörðun 

refsingar varðandi brot gegn 106. gr. hgl. en þar er það löggjafarvaldið sem ákveður hámark og 

lágmark refsinga hverju sinni og gera þá dómstóla bundna af þeirri afmörkun sem 

löggjafarvaldið setur. Farið var yfir samskonar ákvæði í rétti Danmerkur og Noregs og það sést 

að samskonar markmið er lagt til grundvallar í ákvæðunum og þá voru bornar saman refsingar 

                                                 
91 www.visir.is Óþolandi að þurfa að búast við „holskeflu af ofbeldishótunum“ í starfi (visir.is) 

<http://www.visir.is/g/2018180419491> skoðað 1. maí 2018. 
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í löndunum tveim. Refsingar í Danmörku voru í flestum tilvikum fangelsi í 20 daga til 6 mánaða 

á meðan að algengustu refsingar í Noregi voru á bilinu 20 daga til 4 mánaða fangelsi. Þá virðist 

meginregla að refsingar fyrir brot gegn lögreglumönnum voru ekki skilorðsbundnar í 

Danmörku og Noregi nema mjög sérstakar ástæður væru fyrir hendi. 

Farið var yfir íslenska dómaframkvæmd er varðaði brot gegn 106. gr. hgl., þar sem 

ofbeldi var beitt gegn lögreglumönnum. Var sérstaklega horft til dómaframkvæmdar eftir árið 

2007 eða frá setningu laga nr. 25/2007. Þar sést að refsingar fyrir slík brot voru allt frá 30 daga 

skilorðsbundnu fangelsi til 12 mánaða fangelsisvistar. Algengast er að hinir brotlegu fengu 3 

mánaða skilorðsbundið fangelsi. Er þá algengast að aðilar áttu ekki sakaferil að baki. Einnig 

sést að algegnt er að aðilar fengu 8-9 mánaða fangelsi og var þá jafnvel hluti refsingarinnar 

skilorðsbundinn, sbr. Hrd. Kjálkabrot og Hrd. Tálmun, ásamt því að algengt var að aðilar 

væru að rjúfa skilorð með broti sínu. Má telja að slík rof á skilorði útskýri lengri dóma. Þegar 

skoðaður var samanburður á brotum gegn 218. gr. hgl. mátti sjá að lögreglumenn njóta 

talsverðar réttarverndar þegar kemur að brotum sem heimfærð eru undir 218. gr. hgl. og voru 

refsingar í þeim tilvikum oftast talsvert meiri ef brotaþoli var lögreglumaður heldur ef um væri 

að ræða almennan borgara. 

Kolbrún Benediktsdóttir, varahéraðssaksóknari, segir að það sé hennar upplifun að 

réttarvernd lögreglumanna sé ekki nægjanleg þó ákært sé, og sakfellt, í mjög stórum hluta 

valdstjórnarbrota. Þá segir hún að það sé komin skýr dómvenja í slíkum málum og oftast dæmt 

í 60 daga skilorðsbundið fangelsi ef um ofbeldi er að ræða og ekki sérstakur sakaferill eða aðrar 

refsiþyngingarástæður til staðar. Þá nefndi hún að dæmi er um töluvert þyngri dóma í 

alvarlegum málum en langflest málin varða hins vegar minniháttar ofbeldi, þar sem tjón er ekki 

mikið. Slík mál leiði alla jafna til sektarrefsingar ef brotaþoli er ekki lögreglumaður.92 

Þegar gerður var samanburður á brotum gegn 106. gr. hgl. og brotum á almennum 

borgurum sbr. 217. gr. hgl. mátti sjá að réttarvernd lögreglumanna er talsverð þar sem 106. gr. 

hgl. gerir ekki þá kröfu að áverkar hljótist af atlögu að lögreglumönnum. Dómar þar sem hrækt 

var á lögreglumenn styrkja þá niðurstöðu, en ekki er að finna dóma þar sem sakfellt hefur verið 

fyrir að hrækja á almenna borgara. Hins vegar virðist vera tilhneiging að láta lögreglumenn ekki 

njóta nægrar réttarverndar þegar kemur að ofbeldi sem leiðir af sér minniháttar áverka, sbr. 

Hrd. Miklar annir og Hrd. Skilnaður.  

                                                 
92 Kolbrún Benediktsdóttir, Vararíkissaksóknari, tölvupóstur til höfundar (21. nóvember 2017). 
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Þá voru skoðaðir nokkrir dómar þar sem hnífum var beitt gegn lögreglumönnum. Í Hrd. 

Silfurgata sést að aðilinn var dæmdur í 9 mánaða fangelsi, þar af 6 skilorðsbundnir, fyrir að 

veitast að lögreglumönnum vopnaður hnífi. Þar á móti eru tveir héraðsdómar þar sem aðilar 

veittust að lögreglumönnum vopnaðir hnífum en var ekki gerð nein refsing. Engir áverkar 

hlutust af árásunum í þessum tilvikum en þá er álitamál hvað þarf til að aðili fái refsingu fyrir 

að veitast að lögreglumönnum vopnaður hnífi. Ekki er að sjá að réttarvernd lögreglumanna hafi 

verið til staðar í síðar nefndu dómunum.  

Eins og fram hefur komið þurfa lögreglumenn að þola ofbeldi af ýmsum toga í framkvæmd 

starfa sinna og verður að telja nauðsynlegt að lögreglumenn njóti nægrar réttarverndar. Á sama 

tíma og þjóðfélagið krefst verndar lögreglunnar er nauðsynlegt fyrir samfélagið að vernda 

lögreglumenn. Að veita lögreglumönnum næga réttarvernd hefði forvarnargildi og, ef litið er 

til Noregs og Danmerkur, virðist ástæða til að gera refsingu fyrir ofbeldisbrot gegn 

lögreglumönnum óskilorðsbundna. 
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